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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа, 
приет от ХLI Народно събрание на 18 декем-
ври 2012 г.
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Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за пуб-
личното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, 
бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., 
бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 
71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 
84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 
2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 
93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 

77 от 2011 г. и бр. 21 и 94 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и 
на Фонда за компенсиране на инвеститорите“. 

§ 2. В чл. 77б се създава ал. 5:
„(5) Вземанията на клиентите на инвести-

ционния посредник се смятат за предявени 
и се вписват служебно от синдика в списъка 
по чл. 686, ал. 1, т. 2 от Търговския закон.“ 

§ 3. В чл. 77д се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комисията упражнява контрол върху 

дейността на фонда. Проверки се осъществяват 
от служители от администрацията на комиси-
ята, определени със заповед на председателя.“

2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Фондът е длъжен при поискване да 

предостави на комисията всякакви сведения 
и документи, свързани с неговата дейност.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5. 
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се из-

меня така:
„(6) Сметната палата одитира Фонда за 

компенсиране на инвеститорите.“
§ 4. В чл. 77е се създава ал. 9:
„(9) Отношенията между фонда и членовете 

на управителния съвет се уреждат с договор 
за възлагане на управлението. Договорът се 

сключва в писмена форма от името на фонда 
от председателя на комисията или от опра-
вомощено от него лице.“

§ 5. В чл. 77л, ал. 1 думите „по чл. 77д, 
ал. 3“ се заменят с „по чл. 77д, ал. 5“.

§ 6. В чл. 77н се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 8:
„(8) Размерът на дължимата годишна вноска 

от инвестиционен посредник, чийто лиценз 
за извършване на дейност е отнет през съот-
ветната година, се изчислява пропорционално 
на времето от началото на годината до датата 
на решението за отнемане на лиценза, като 
дните в годината се броят за 360.“ 

2. Досегашните ал. 8, 9, 10, 11 и 12 стават 
съответно ал. 9, 10, 11, 12 и 13.

§ 7. В чл. 77ш, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. „квалифицирани инвеститори“ са: лица-

та по раздел I, т. 1, 2, 3 и 4 от приложението 
към чл. 36, ал. 1 от Закона за пазарите на 
финансови инструменти, както и лицата по 
раздел II от същото приложение, които при 
поискване се третират като професионални 
клиенти или които се смятат за приемлива 
насрещна страна по смисъла на § 1, т. 29 от 
допълнителните разпоредби на Закона за 
пазарите на финансови инструменти, освен 
в случаите, когато те са поискали да бъдат 
третирани като непрофесионални клиенти; 
инвестиционните посредници съобщават 
при поискване класификацията си (критери-
ите, по които са определили клиентите като 
квалифицирани инвеститори) на емитента, 
без да нарушават разпоредбите на Закона за 
защита на личните данни и разпоредбите за 
търговска тайна;“.

2. Създават се т. 10 и 11:
„10. „ключова информация“ е съществена 

и структурирана по подходящ начин инфор-
мация, която се предоставя на инвеститорите, 
за да им позволи да разберат естеството и 
рисковете, свързани с емитента, с лицето, 
гарантиращо ценните книжа, и с ценните 
книжа, които се предлагат публично или се 
допускат до търговия на регулиран пазар, и 
без да се засяга принципът, че всяко реше-
ние за инвестиране в ценните книжа следва 
да се основава на разглеждане на проспекта 
като цяло от инвеститора, да вземат решение 
кои от предлаганите ценни книжа да бъдат 
допълнително разгледани; в зависимост от 
предлагането и ценните книжа ключовата 
информация включва следните елементи: 

а) кратко описание на рисковете, свързани 
с емитента и с лицата, гарантиращи ценните 
книжа, както и основните им характеристики, 
включително активите, пасивите и финансо-
вото им състояние; 
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б) кратко описание на основните харак-
теристики на инвестицията в съответните 
ценни книжа, включително всички права по 
тях, както и свързания с инвестицията риск; 

в) общите условия на предлагането, вклю-
чително очакваните разходи за сметка на 
инвеститора, начислявани от емитента или 
предложителя; 

г) подробности относно допускането до 
търговия; 

д) причини за предлагането и използване 
на приходите; 

11. „дружество с ограничена пазарна капи-
тализация“ е дружество, чиито ценни книжа 
се търгуват на регулиран пазар и което има 
средна пазарна капитализация, по-ниска от 
100 000 000 евро, определена въз основа на 
цената на затваряне за последния ден, в който 
има сключени сделки с тези ценни книжа, на 
всяка календарна година от предходните три 
календарни години.“

§ 8. В чл. 78а, ал. 1, т. 8 думите „е по-малка 
от левовата равностойност на   50 000 000 ев-
ро“ се заменят с „в рамките на Европейския 
съюз е по-малка от левовата равностойност 
на 75 000 000 евро“.

§ 9. В чл. 79 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. ценните книжа се предлагат на по-мал-

ко от 150 физически или юридически лица в 
Република България и във всяка друга отделна 
държава членка, които не са квалифицирани 
инвеститори;“

б) в т. 3 числото „50 000“ се заменя със 
„100 000“;

в) в т. 4 числото „50 000“ се заменя със 
„100 000“;

г) точка 5 се изменя така:
„5. общата стойност на предлаганите 

ценни книжа в рамките на Европейския 
съюз е по-малка от левовата равностойност 
на 100 000 ев ро, който праг се изчислява за 
период от 12 месеца.“

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Задължението за публикуване на про-

спект не се отнася за последваща продажба 
на ценни книжа или за предлагане на ценни 
книжа на крайни инвеститори от инвестици-
онни посредници, при условие че е публикуван 
проспект за същите ценни книжа, за който е 
спазено изискването на чл. 92б, и емитентът 
или лицето, отговорно за изготвянето на про-
спекта, е изразило в писмен договор съгласие 
за използването му.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в т. 3 думите „сливане или вливане“ 

се заменят със „сливане, вливане, разделяне 
или отделяне“;

б) точки 4 и 5 се изменят така:

„4. дивиденти, изплащани на настоящи 
акционери под формата на акции от същия 
клас като акциите, по отношение на които 
се плащат такива дивиденти, при условие че 
е налице документ, съдържащ информация 
за основанието за предлагането на акциите, 
за техния брой и вид, за правата по тях и за 
начина на тяхното упражняване, за условията 
и реда за придобиване на акциите, както и 
друга информация за предлагането;

5. ценни книжа, които се предлагат, раз-
пределят или ще бъдат разпределени между 
настоящи и/или бивши членове на управи-
телните или контролните органи и/или ра-
ботници и служители от техния работодател 
или от свързано с него лице, при условие че 
адресът на управление или седалището на 
дружеството – работодател, се намира в Ев-
ропейския съюз и при условие че на лицата се 
предоставя документ, съдържащ информация 
за основанието за предлагането на ценните 
книжа, за техния брой и вид, за правата по 
тях и за начина на тяхното упражняване, за 
условията и реда за придобиване на ценните 
книжа, както и друга информация за пред-
лагането;“

в) създава се т. 6:
„6. ценни книжа, които се предлагат, разпре-

делят или ще бъдат разпределени между насто-
ящи и/или бивши членове на управителните 
или контролните органи и/или работници и 
служители от техния работодател – дружество 
със седалище извън Европейския съюз, чиито 
ценни книжа са допуснати до търговия на 
регулиран пазар или на пазар в трета държа-
ва, признат за еквивалентен от Европейската 
комисия по искане на компетентен орган от 
държава членка и при условие че на лицата 
се предоставя достатъчна информация, вклю-
чително документ съгласно изискванията на 
т. 5, най-малко на език, който е обичаен в 
сферата на международните финанси.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 
в т. 4 думите „сливане или вливане“ се за-
менят със „сливане, вливане, разделяне или 
отделяне“.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 10. В чл. 81, ал. 4 накрая се добавя „или 

резюмето, четено с другите части на проспекта, 
не предоставя ключовата информация, която 
да подпомогне инвеститорите при вземане-
то на решение дали да инвестират в такива 
ценни книжа.“

§ 11. В чл. 82 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 се създават изречения второ и 
трето: „Резюмето се изготвя в общ формат 
с цел съпоставимост на резюметата относно 
подобни ценни книжа и представя в съкратена 
форма и без използване на специализирана 
терминология ключова информация на езика, 
на който първоначално е съставен проспектът. 
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Форматът и съдържанието на резюмето заедно 
с проспекта осигуряват подходяща информа-
ция относно основните характеристики на 
съответните ценни книжа с цел подпомагане 
на инвеститорите при вземането на решение 
дали да инвестират в такива ценни книжа.“

2. В ал. 2 числото „50 000“ се заменя със 
„100 000“.

3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Смята се, че проспектът съдържа 

съответната информация по ал. 1 и когато 
препраща към един или повече предварително 
или едновременно публикувани документи, 
които са потвърдени или представени на 
комисията съгласно тази глава или глава 
шеста „а“, при условие че информацията в 
тези документи е най-актуалната, известна 
на емитента, и е изготвен подробен указател, 
даващ възможност на инвеститорите лесно да 
намерят конкретната информация, към която 
се препраща. Изречение първо не се прилага 
по отношение на резюмето на проспекта.“

4. Създава се нова ал. 7:
„(7) При изготвяне на проспект в случаите 

по чл. 78а, ал. 2 емитентът, предложителят 
или лицето, което иска допускане на ценните 
книжа до търговия на регулиран пазар, може 
да не включи информация относно лицето, 
гарантиращо ценните книжа, ако ценните 
книжа са гарантирани от държава членка.“

5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 12. В чл. 82а ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 документът за цен-

ните книжа съдържа и актуализирана инфор-
мация от регистрационния документ, когато 
след последната актуализация на регистраци-
онния документ съдържащи се в него данни 
са променени съществено или са настъпили 
нови обстоятелства, които могат да повлияят 
на оценката на инвеститорите, освен ако тази 
информация е предоставена в допълнение на 
проспекта съгласно чл. 85, ал. 2.“

§ 13. Член 82б се отменя.
§ 14. В чл. 84 ал. 2 се изменя така:
„(2) Емитентът или предложителят незабав-

но обявява в комисията, на интернет страни-
ците на емитента, когато ценните книжа са 
предложени от него, и на инвестиционните 
посредници, участващи в предлагането, и за-
явява за оповестяване в търговския регистър 
и за публикуване в ежедневниците по чл. 92а, 
ал. 2 удължаването на срока по ал. 1.“

§ 15. В чл. 85 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо след думите 
„започването на търговията на регулиран 
пазар“ се добавя „в зависимост от това, кое 
от обстоятелствата възникне по-късно“.

2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по ал. 2, когато проспектът 

се отнася до публично предлагане на ценни 
книжа, лицето, което е записало, съответно 

закупило, ценни книжа преди публикуване 
на допълнението към проспекта, може да се 
откаже от ценните книжа в срок два работни 
дни или друг по-дълъг срок, определен от 
емитента или предложителя, от публикуването 
на съобщението за допълнението, при условие 
че посочените в ал. 2 ново обстоятелство, 
грешка или неточност са възникнали преди 
приключване на публичното предлагане и дос-
тавянето на ценните книжа. Крайният срок за 
упражняване на правото по изречение първо 
се посочва в допълнението по  ал. 2. Отказът 
по изречение първо се извършва с писмена 
декларация на мястото, където са били запи-
сани, съответно закупени, ценните книжа.“

§ 16. В чл. 86 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случай че базовият проспект и до-

пълненията към него не включват информация 
за окончателните условия на предлагането, 
емитентът, предложителят или лицето, което 
иска допускане на ценните книжа до тър-
говия на регулиран пазар, предоставя тази 
информация на разположение на обществе-
ността съгласно чл. 92а, ал. 5, представя я 
на комисията и тя се съобщава от емитента 
на компетентните органи на приемащите 
държави при всяко отделно предлагане във 
възможно най-кратък срок и ако е възможно, 
не по-късно от началната дата на предлага-
нето или допускането на ценните книжа до 
търговия на регулиран пазар. Окончателните 
условия съдържат информация във връзка с 
документа за ценните книжа и не могат да 
допълват базовия проспект. В случаите по 
изречение първо се прилага чл. 87а, ал. 1, 
изречение първо.“

§ 17. В чл. 89 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случая по ал. 3 емитентът или 

предложителят е длъжен в деня на съобще-
нието по чл. 84, ал. 3 да уведоми банката за 
резултата от подписката, да публикува на 
интернет страниците на емитента, когато 
ценните книжа са предложени от него, и на 
инвестиционните посредници, участващи в 
предлагането, покана до лицата, записали 
ценни книжа, в която да обяви условията и 
реда за връщане на набраните суми, както и да 
заяви поканата за оповестяване в търговския 
регистър и да я публикува в ежедневниците 
по чл. 92а, ал. 2.“

§ 18. В чл. 92а се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съобщението по ал. 1 се оповестява 

в търговския регистър и се публикува най-
малко в два централни ежедневника и на 
интернет страниците на емитента, когато 
ценните книжа са предложени от него, и на 
инвестиционните посредници, участващи 
в предлагането, най-малко 7 дни преди на-
чалния срок на подписката или началото на 
продажбата.“
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2. В ал. 5 се създава изречение второ: „В 
случай че проспектът е предоставен на разпо-
ложение на обществеността чрез публикация 
в пресата или чрез печатни екземпляри, раз-
пространявани на местата, където се предлагат 
за записване или за продажба ценните книжа, 
проспектът се публикува и в електронна форма 
на интернет страницата на емитента или ако 
е приложимо, на финансовите институции, 
участващи в предлагането.“

§ 19. В чл. 92б се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Проспектът е валиден за срок 12 месеца 

след одобрението му за целите на публично 
предлагане или за допускане до търговия на 
регулиран пазар, при условие че са спазени 
изискванията на чл. 85, ал. 2.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистрационен документ по чл. 82, 

ал. 3, т. 1, представен в комисията и потвър-
ден, е валиден за срок до 12 месеца. Регис-
трационен документ, актуализиран съгласно 
чл. 82а или чл. 85, ал. 2, заедно с документа 
за ценните книжа и резюмето към него се 
смятат за валиден проспект.“

§ 20. В чл. 92в, ал. 4, изречение второ 
думите „Комисията уведомява незабавно“ 
се заменят с „Едновременно с изпращането 
на сертификата до компетентния орган на 
приемащата държава комисията уведомява“.

§ 21. В чл. 92д, ал. 4 числото „50 000“ се 
заменя със „100 000“.

§ 22. В чл. 92з, ал. 2 след думата „прило-
жена“ се добавя „принудителна администра-
тивна“, а думата „заинтересуваните“ се заменя 
със „заинтересованите“.

§ 23.  В глава шеста наименованието на 
раздел V се изменя така: „Особени изисква-
ния при първично публично предлагане и 
допускане до търговия на регулиран пазар 
на облигации“.

§ 24. В чл. 100а се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) създава се ново изречение второ: „Еми-

тент на обезпечени облигации, предложени не 
при условията на публично предлагане и за 
които е предвидено в условията на емисията 
допускането им до търговия на регулиран 
пазар на ценни книжа, е длъжен да сключи 
договор с довереник на облигационерите в 
7-дневен срок от провеждане на първото общо 
събрание на облигационерите.“;

б) досегашното изречение второ става 
изречение трето.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Довереникът се определя по избор на 

емитента. Общото събрание на облигацио-
нерите одобрява една от предложените от 
емитента най-малко две кандидатури за до-
вереник, придружени от проекти на договори 

и съгласие на кандидатите за довереник, на 
първото общо събрание на облигационерите, 
ако довереникът не е посочен в предложението 
за записване на облигациите, предложени не 
при условията на публично предлагане и за 
които е предвидено в условията на емисията 
допускането им до търговия на регулиран 
пазар на ценни книжа, съответно дава пред-
варително съгласие за промяна на довереник.“

3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съот-
ветно ал. 3, 4, 5 и 6.

4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея се 
създава изречение трето: „Правото на глас се 
упражнява от лицата, вписани в регистрите 
на Централния депозитар като облигационери, 
пет дни преди датата на общото събрание.“

§ 25. В чл. 100б се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „Про-

спектът за емисията облигации“ се поставя 
запетая и се добавя „както и предложението 
по чл. 205, ал. 2 от Търговския закон, когато 
се предлагат облигации, предложени не при 
условията на публично предлагане и за които 
е предвидено в условията на емисията допус-
кането им до търговия на регулиран пазар 
на ценни книжа“;

б) създава се т. 4: 
„4. условията и реда за извършване на 

промени в условията, при които са издадени 
облигациите, включително изискванията за 
кворум и мнозинство за приемане на про-
мените от страна на общото събрание на 
облигационерите.“

2. В ал. 3 текстът преди т. 1 се изменя така: 
„В случаите, когато емитентът не е сключил 
договор с довереник на облигационерите, той 
е длъжен да представи на регулирания пазар, 
където се търгуват облигациите, и на комиси-
ята тримесечен отчет за спазване на условията 
по облигационния заем в срок до 30 дни от 
края на всяко тримесечие, съответно в срок 
до 60 дни от края на всяко тримесечие – за 
емитент, изготвящ консолидирани отчети, 
който се е задължил да спазва финансови 
показатели на консолидирана база. Отчетът 
съдържа информация относно:“.

§ 26. В чл. 100г, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 3: 
„3. към която емитентът или икономически 

свързано с него лице по смисъла на § 1, ал. 1, 
т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона 
за кредитните институции има условно или 
безусловно задължение по договор за кредит 
или по издадена от банката гаранция;“.

2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 27. В чл. 100е, ал. 1 се правят следните 

изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
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„2. да предоставя на довереника на облига-
ционерите до 30 дни от края на всяко триме-
сечие, а за емитент, изготвящ консолидирани 
отчети, който се е задължил да спазва финан-
сови показатели на консолидирана база – в 
срок 60 дни от края на всяко тримесечие, 
отчет за изпълнение на задълженията си съ-
гласно условията на облигационната емисия, 
включително за изразходване на средствата от 
облигационния заем, за спазване на определе-
ните финансови показатели и за състоянието 
на обезпечението;“.

2. В т. 3 се създават букви „в“ и „г“: 
„в) всяко обстоятелство, което може да 

окаже неблагоприятно влияние върху из-
пълнението на задълженията на емитента по 
емисията облигации;

г) всяко извършено лихвено и главнично 
плащане по издадените облигации, като еми-
тентът представя и съответни доказателства за 
датата и размера на извършените плащания;“.

3. Създава се т. 4:
„4. при условията, определени в договора, 

както и при поискване от страна на банката 
довереник да є предоставя всяка друга инфор-
мация, посочена в договора или необходима 
на банката довереник за изпълнение на за-
дълженията є, като при липса на уговорен в 
договора срок за предоставяне на информацията 
тя се предоставя в срок до три работни дни от 
отправяне на искането от банката довереник.“

§ 28. В чл. 100ж се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. да анализира финансовите отчети на 

емитента в 14-дневен срок от оповестяването 
им, както и да извършва оценка на въздейст-
вието на разкриваната от емитента регулирана 
информация за обстоятелства, влияещи върху 
финансовото му състояние, в 7-дневен срок 
от оповестяването є, с оглед на способността 
на емитента да изпълнява задълженията си 
към облигационерите;“

б) създава се нова т. 2:
„2. при установяване на влошаване на фи-

нансовото състояние на емитента в срок три 
работни дни от изтичането на срока за извърш-
ване на анализа по т. 1 да изисква информа-
ция и доказателства за предприетите мерки, 
обезпечаващи изпълнението на задълженията 
на емитента по облигационната емисия;“

в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея:
аа) текстът преди буква „а“ се изменя така: 

„в срок до 30 дни от представянето на отчета 
по чл. 100е, ал. 1, т. 2, съответно от изтича-
нето на срока за представяне на отчета, ако 
той не е представен в срок, да представи на 
регулирания пазар, където се търгуват обли-
гациите, и на комисията доклад за изтеклия 
период, съдържащ информацията по чл. 100б, 
ал. 3, както и информация относно:“;

бб) създава се нова буква „в“:
„в) предприетите от емитента мерки съ-

гласно т. 2;“
вв) досегашните букви „в“ и „г“ стават 

съответно букви „г“ и „д“;
г) досегашните т. 3 и 4 стават съответно 

т. 4 и 5;
д) създава се т. 6:
„6. да следи за навременното извършване 

на дължимите плащания по облигационната 
емисия в установения размер“;

е) създава се т. 7:
„7. в 14-дневен срок от изтичането на 

срока за представяне на отчета по чл. 100е, 
ал. 1, т. 2, ако той не е представен в срок, 
да представи на регулирания пазар, където 
се търгуват облигациите, и на комисията 
информация за това.“

2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Цен-
тралният депозитар е длъжен да предостави 
книгата на облигационерите по искане на 
довереника, който ги представлява.“

§ 29. В чл. 100и се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В 
случай на неуспешно първично публично 
предлагане на емисия облигации, за която 
е предвидено обезпечение, както и след из-
плащане на задълженията на емитента по 
обезпечена емисия облигации довереникът 
е длъжен да даде съгласие за заличаване на 
обезпеченията в тридневен срок от искането 
на емитента или на трето лице, предоставило 
обезпечението.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При учредяване на обезпечението, 

а ако то е учредено преди сключването на 
договора – непосредствено след сключването 
му, както и в срокове, установени в договора, 
но най-малко веднъж годишно, както и при 
настъпване на обстоятелства, при които може 
да се смята, че стойността на обезпечение-
то се е намалила с поне 5 на сто, банката 
довереник възлага за сметка на емитента на 
експерти с необходимата квалификация и 
опит извършването на оценка на заложеното 
и ипотекираното имущество по пазарна цена.“

§ 30. В чл. 100к се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се 
добавя „които не са допуснати до търговия на 
регулиран пазар в държава членка“.

2. В ал. 2, т. 1, буква „а“ подбуква „бб“ се 
изменя така:

„бб) за емитент от трета държава – държа-
вата членка, определена съгласно  чл. 77ш, 
ал. 1, т. 6, буква „в“;“.

§ 31. В чл. 100м, ал. 1, изречение първо 
думите „тази глава“ се заменят с „този закон“.

§ 32. В чл. 100о, ал. 4, т. 1 накрая се по-
ставя запетая и се добавя „съставени съгласно 
приложимите счетоводни стандарти“.
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§ 33. В чл. 100р се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 навсякъде числото „50 000“ 
се заменя със „100 000“.

2. Създава се ал. 3:
„(3) Извън случая по ал. 1, т. 2 разпоредбите 

на чл. 100н и 100о не се прилагат за емитен-
ти, които издават единствено дългови ценни 
книжа с номинална стойност, не по-малка от 
50 000 евро, или в случаите на дългови ценни 
книжа, деноминирани във валута, различна 
от евро, с номинална стойност към датата 
на издаването им, не по-малка от левовата 
равностойност на 50 000 евро, които са до-
пуснати до търговия на регулиран пазар в 
Европейския съюз преди 31 декември 2010 г.“

§ 34. В чл. 100ф се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 5 навсякъде числото „50 000“ се 
заменя със „100 000“.

2. Създава се ал. 6:
„(6) Разпоредбата на ал. 5 се прилага и по 

отношение на дългови ценни книжа с единич-
на номинална стойност най-малко левовата 
равностойност на 50 000 евро или в случаи на 
дългови ценни книжа с номинална стойност 
във валута, различна от евро – с единична 
номинална стойност към датата на издаването 
им, не по-малка от левовата равностойност на 
50 000 евро, които са допуснати до търговия 
на регулиран пазар в една или повече държави 
членки преди 31 декември 2010 г.“

§ 35. В чл. 100ц се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо накрая се по-
ставя запетая и се добавя „както и протокола 
от общото събрание на облигационерите в 
срок три работни дни от провеждането му“.

2. В ал. 4 числото „50 000“ се заменя със 
„100 000“.

3. Създава се нова ал. 5:  
„(5) Изборът по ал. 4 се прилага и по 

отношение на притежатели на облигации 
с единична номинална стойност най-малко 
левовата равностойност на 50 000 евро или 
еквивалентна сума в друга валута, в която 
са деноминирани облигациите към датата 
на емитирането им, които са допуснати до 
търговия на регулиран пазар в Европейския 
съюз преди 31 декември 2010 г., при спазване 
изискванията на ал. 4.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея 

думите „Алинеи 1 – 5“ се заменят с „Алинеи 
1 – 6“.

§ 36. В чл. 100ю се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Правомощията по ал. 1, т. 1, 2, 4 – 7 

и 9 се упражняват от заместник-председателя 
по реда на чл. 213.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
думите „принудителна мярка“ се заменят с 
„принудителна административна мярка“.

§ 37. В чл. 109а се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За сетълмент на сделките с финансови 

инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за 
пазарите на финансови инструменти се съз-
дават и оперират системи с окончателност на 
сетълмента по смисъла на чл. 78а от Закона 
за платежните услуги и платежните системи, 
наричани по-нататък „системи“.“

2. В ал. 3 думата „оттеглено“ се заменя с 
„отменено“.

§ 38. В чл. 110 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 6, изречение второ накрая се до-
бавя „в 7-дневен срок от възникването му“.

2. В ал. 9, т. 2 думите „регулиран пазар“ се 
заменят с „всеки регулиран пазар, до който е 
допусната емисия от същия клас“.

§ 39. В чл. 110в се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Публичното дружество е длъжно да 

създаде и поддържа собствена страница в 
интернет. Дружества, които не са били пуб-
лични, изпълняват задължението за създаване 
на страница в интернет в тримесечен срок 
от придобиване на качество на публично 
дружество.“

§ 40. В чл. 112 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Изискването на ал. 2 не се прилага при 

увеличаване на капитала на публично друже-
ство, в което имат право да вземат участие 
единствено членове на управителния и/или 
контролния орган и/или негови работници или 
служители. Капиталът на публично дружество 
не може да бъде увеличаван съгласно изрече-
ние първо с повече от 1 на сто в рамките на 
една година, като не може да се извършват 
последователни увеличения на капитала по 
този ред, надвишаващи 3 на сто от капитала, 
независимо от периода, изминал между тях, 
ако не е осъществено междувременно успешно 
увеличаване на капитала съгласно ал. 2, при 
което регистрираният капитал е увеличен поне 
с 10 на сто. В нито един момент издадените 
съгласно изречение първо акции не могат да 
надхвърлят 5 на сто от капитала на публич-
ното дружество. Решение за увеличаване на 
капитала съгласно изречение първо може да 
бъде взето единствено от общото събрание 
на акционерите на публичното дружество.“

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно 
ал. 4 и 5.

§ 41. В чл. 112б се създава ал. 13:
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„(13) Публичното дружество може да издаде 
права върху записани акции в периода между 
приключване на подписката до издаване на 
новите акции, записани при увеличаването на 
капитала, при условия и по ред, определени 
с наредба. Публичното дружество посочва в 
проспекта за увеличаване на капитала намере-
нията за издаване на права върху записаните 
акции, рисковете, свързани с тях, и условията 
и реда за издаването и прехвърлянето им.“

§ 42. В чл. 112в думите „чл. 112, ал. 4“ се 
заменят с „чл. 112, ал. 5“.

§ 43.  В чл. 112д, изречение първо след 
думите „към края на всеки месец“ се добавя 
„до 10-о число на месеца, следващ месеца“.

§ 44. В чл. 113, ал. 2, т. 1 думите „наложе-
на принудителна“ се заменят с „приложена 
принудителна административна“.

§ 45. В чл. 114 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Лицата, 

които управляват и представляват публично 
дружество, включително лицата – представи-
тели на юридическо лице, което е член на уп-
равителен орган на публичното дружество, без 
да бъдат изрично овластени за това от общото 
събрание на публичното дружество, не могат 
да извършват сделки, в резултат на които:“;

б) в т. 1:
аа) в текста преди буква „а“ думата „дъл-

готрайни“ се заличава;
бб) в буква „б“ думата „заинтересувани“ 

се заменя със „заинтересовани“;
в) в т. 2 навсякъде думата „заинтересувани“ 

се заменя със „заинтересовани“;
г) в т. 3 думите „над 10 на сто“ се заменят 

с „над 50 на сто“ и думата „заинтересувани“ 
се заменя със „заинтересовани“;

д) създават се т. 4, 5, 6 и 7:
„4. дружеството участва в учредяването или 

в увеличаването на капитала на дружество 
или извършва допълнителни парични внос-
ки в дружество с активи на обща стойност 
над десет на сто от по-ниската стойност на 
активите съгласно последния одитиран или 
последния изготвен счетоводен баланс на 
публичното дружество;

5. дружеството участва в учредяването или 
в увеличаването на капитала на други дру-
жества или извършва допълнителни парични 
вноски в дружества с активи на обща стойност 
под прага по т. 4, ако общата им стойност 
в рамките на една календарна година е над 
стойността по т. 1, буква „а“;

6. се прехвърля търговското предприятие на 
дружеството или се прехвърлят права, задъл-
жения или фактически отношения, обособени 
като търговско предприятие;

7. дружеството прехвърля, предоставя за 
ползване или като обезпечение на дъщерно 
дружество активи на обща стойност над десет 

на сто от по-ниската стойност на активите 
съгласно последния одитиран или последния 
изготвен счетоводен баланс на публичното 
дружество.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сделките на публично дружество с 

участие на заинтересовани лица, извън по-
сочените в ал. 1, подлежат на предварително 
одобрение от управителния орган на публич-
ното дружество.“

3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Лицата, които управляват и предста-

вляват непублично дружество, което е дъ-
щерно на публично дружество, включително 
лицата, представители на юридическо лице, 
което е член на управителния орган на такова 
дружество, без предварително одобрение от 
управителния орган на публичното дружество 
не могат да извършват сделки, в резултат на 
които дъщерното дружество:

1. прехвърля, предоставя за ползване или 
като обезпечение под каквато и да е форма 
дълготрайни активи, както и участва в уч-
редяването или в увеличаването на капитала 
на дружество или извършва допълнителни 
парични вноски в дружество с активи на 
обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на 
активите съгласно последния одитиран или 
последния изготвен счетоводен баланс на 
дъщерното дружество;

б) две на сто от по-ниската стойност на 
активите съгласно последния одитиран или 
последния изготвен счетоводен баланс на 
дъщерното дружество, когато в сделките 
участват заинтересовани лица;

2. участва в учредяването или в увеличава-
нето на капитала на дружество или извършва 
допълнителни парични вноски в дружество 
с активи на стойност над праговете по т. 1.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в изречение първо след тирето се добавя 

„по-високата между пазарната му цена и“;
б) създава се ново изречение второ: „Па-

зарна цена по изречение първо е цената, 
определена съгласно оценка на независим 
експерт, разполагащ с необходимата квали-
фикация и опит.“;

в) създава се ново изречение трето: „Стой-
ността на имуществото, предмет на сделките 
по ал. 3, е по-високата стойност съгласно 
последния одитиран или последния изготвен 
счетоводен баланс на дъщерното дружество.“;

г) досегашното изречение второ става из-
речение четвърто;

д) досегашното изречение трето става 
изречение пето и се изменя така: „Когато 
предмет на сделки по ал. 1 и 3 са ценни 
книжа, допуснати до търговия на регулиран 
пазар, те се оценяват по текуща пазарна цена в 
случай на придобивни сделки, а в останалите 
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случаи – по пазарна цена, ако тя е по-висока 
от стойността съгласно последния одитиран 
финансов отчет на дружеството.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея, 
в изречение първо думите „по ал. 1“ се за-
менят с „по ал. 1, т. 1 – 4, 6 и 7 и ал. 3“, а в 
изречение второ след думите „одобрение от 
общото събрание на акционерите“ се поставя 
запетая и се добавя „съответно при сделки по 
ал. 3 – от управителния орган на публичното 
дружество“ и думите „по ал. 1“ се заменят с 
„по ал. 1 и 3“.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се из-
меня така: 

„(6) Заинтересовани лица са членовете на 
управителните и контролните органи на пуб-
личното дружество, лицата – представители на 
юридически лица, членове на такива органи, 
неговият прокурист, лица, които пряко и/или 
непряко притежават най-малко 25 на сто от 
гласовете в общото събрание на дружеството 
или го контролират, а при сделки на дъщерно 
дружество – членовете на управителните и 
контролните му органи, лицата – представи-
тели на юридически лица, членове на такива 
органи, неговият прокурист, лица, които пряко 
и/или непряко притежават най-малко 25 на 
сто от гласовете в общото събрание на дру-
жеството, различни от публичното дружество, 
както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или по-
средник по сделката или в тяхна полза се 
извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 
25 на сто от гласовете в общото събрание 
или контролират юридическо лице, което е 
страна, неин представител или посредник 
по сделката или в чиято полза се извършват 
сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни 
органи, представители на юридически лица, 
членове на такива органи или прокуристи на 
юридическо лице по т. 1 и 2.“

7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея 

думите „по ал. 6, т. 1 и 2“ се заменят с „по 
ал. 7, т. 1 и 2“.

9. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се из-
меня така:

„(9) Разпоредбата на ал. 1 и 3 не се прилага 
в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществя-
ване на обичайната търговска дейност на 
дружеството, включително при сключване на 
договори за банкови кредити и предоставяне 
на обезпечения, освен ако в тях участват 
заинтересовани лица, с изключение на сдел-
ките по т. 2;

2. на сделки по ал. 1, т. 4 и 5, извършени 
при осъществяване на обичайната търговска 
дейност на дружеството, когато сделката се 

извършва в полза на дъщерно дружество и не 
се надвишава прагът по ал. 1, т. 1, буква „а“; 

3. на кредитиране от холдингово друже-
ство и предоставяне на депозити от дъщерно 
дружество при условия не по-неблагоприятни 
от пазарните за страната;

4. когато е налице договор за съвместно 
предприятие по раздел III от тази глава“.

10. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в 
нея думите „по ал. 8, т. 1“ се заменят с „по 
ал. 9, т. 1“.

11. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея 
думите „ал. 1 – 9“ се заменят с  „ал. 1 – 10“.

12. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея 
думите „ал. 8, т. 2“ се заменят с „ал. 9, т. 3“.

§ 46. В чл. 114а се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3: 
„(3) Управителният орган на дъщерното 

дружество представя на управителния орган 
на публичното дружество искане за одобрение 
по чл. 114, ал. 3, както и информация относно 
целесъобразността и съществените условия 
на сделката, включително страни, предмет, 
стойност, срок и участие на заинтересовани 
лица, както и съответните счетоводни балан-
си, стойностите от които са използвани във 
връзка с преценката за преминаването на 
съответния праг по чл. 114, ал. 3. В случай 
че оповестяването на определени данни за 
сделката би могло да доведе до съществени 
вреди за дъщерното дружество, данните не 
се включват в информацията по изречение 
първо и това обстоятелство се оповестява. 
Публичното дружество уведомява комисията 
за отправеното искане и предоставя получени-
те документи и информация в срок 4 работни 
дни от получаването им.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея, 
в изречение второ думите „по чл. 114, ал. 2“ 
се заменят с „по чл. 114, ал. 2 и 3“.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се из-

меня така:
„(6) Решението по ал. 4 следва да посочва 

съществените условия по сделката, включи-
телно срок, страни, предмет и стойност, в 
чия полза се извършва сделката. В случай че 
решението не посочва конкретна насрещна 
страна по сделката, изчисляването за целите 
на чл. 114, ал. 1 и 3 се извършва при прила-
гане на праговете за сделки с участието на 
заинтересовани лица. Решението може да 
не посочва конкретна стойност на сделката, 
при условие че са посочени минимална и 
максимална стойност, като в този случай 
изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 
се извършва спрямо максималната стойност.“

5. Създава се ал. 7:
„(7) Публичното дружество е длъжно да 

оповести при условията и по реда на чл. 100т, 
ал. 1 и 3 сключените сделки по чл. 114, ал. 3 
в 7-дневен срок от узнаването им.“
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§ 47. В чл. 114б, ал. 1, т. 3 думата „заин-
тересувани“ се заменя със „заинтересовани“.

§ 48. В чл. 115, ал. 4, изречение първо ду-
мите „по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон“ 
се заменят с „по ал. 2“.

§ 49. В чл. 116а се правят следните до-
пълнения:

1. В ал. 4 се създават изречения второ 
и трето: „Документите по изречение първо 
са част от писмените материали за общото 
събрание, в чийто дневен ред е предвиден 
избор на членове на съвет на директорите или 
надзорен съвет. Лицата по изречение първо 
потвърждават верността на предоставените 
съгласно предходното изречение документи 
на общото събрание, на което е предложен 
изборът им.“

2. Създава се ал. 5: 
„(5) При избора на независимите членове 

на съвета на директорите или на надзорния 
съвет на публичното дружество в представения 
капитал на общото събрание се включват ак-
циите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 – 5, 
само ако на събранието не присъстват и не 
са представлявани други акционери.“

§ 50. В чл. 116б се създава ал. 3:
„(3) Членовете на управителния орган на 

публичното дружество са длъжни да: 
1. упражняват текущ контрол за спазване 

изискванията на чл. 114, ал. 3 и   чл. 114а, ал. 3 
при осъществяване дейността на дъщерните на 
публичното дружества; във връзка със задъл-
жението по изречение първо представляващият 
публичното дружество е длъжен да осигури 
представянето на относимата информация от 
дъщерното дружество, както и на информация 
за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 
в 5-дневен срок от сключването им;

2. представят в комисията протокола от 
заседанието на управителния орган на публич-
ното дружество, обективиращ овластителните 
решения по чл. 114, ал. 2 и 3, в срок 4 работни 
дни от датата на провеждане на заседанието.“

§ 51. В чл. 116в се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:
„(5) В 7-дневен срок от внасянето на гаран-

цията за управлението си лицата по ал. 1 са 
длъжни да представят в комисията документ, 
издаден от банката по ал. 4, удостоверяващ, 
че блокирането на гаранциите е извършено 
съгласно ал. 2 – 4. Банката по ал. 4 издава 
документа при поискване от вносителя на 
гаранцията.“

2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно 
ал. 6 и 7.

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея 
думите „редовно годишно“ се заличават, а 
след думите „предходната година“ се поставя 
запетая и се добавя „приет от редовно годишно 
общо събрание на акционерите“.

4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея 
думите „Алинеи 1 – 7“ се заменят с „Алинеи 
1 – 8“.

§ 52. В чл. 116г, ал. 1 се създават изрече-
ния второ и трето: „Дружества, които не са 
били публични, изпълняват задължението по 
изречение първо в тримесечен срок от придо-
биването на качество на публично дружество. 
При прекратяване на трудовото правоотноше-
ние на директора за връзки с инвеститорите 
управителният орган назначава нов директор 
за връзки с инвеститорите в двумесечен срок.“

§ 53. В чл. 119 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Дру-

жеството по чл. 110, ал. 1 престава да бъде 
публично от решението на заместник-пред-
седателя за отписване от регистъра, воден от 
комисията, ако:“;

б) създава се нова т. 2:
„2. общото събрание на дружество, на което 

са присъствали всички акционери, единодушно 
е взело решение за отписването му;“.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Дружество, станало публично в резултат 

на преобразуване чрез отделяне, не може да 
се отпише на основание ал. 1, т. 2, освен ако 
основанието е налице и за преобразувалото 
се публично дружество.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 

изречение първо се изменя така: „В заявле-
нието за отписване от регистъра, воден от 
комисията, дружеството посочва сделките и 
действията, които са допринесли съществено за 
спадане броя на акционерите и на стойността 
на активите на дружеството под съответните 
прагове по ал. 1, т. 1.“

5. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съот-
ветно ал. 5, 6, 7 и нова ал. 8.

§ 54.  В чл. 124, ал. 1 накрая се добавя 
„преди вземане на решението по чл. 262о от 
Търговския закон“.

§ 55. В чл. 125 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се ал. 1:
„(1) Заместник-председателят се произнася 

по заявлението по чл. 124, ал. 2 в срок 20 ра-
ботни дни от получаването, а когато са поис-
кани допълнителни сведения и документи – в 
същия срок от получаването им.“

2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 56. В чл. 127, ал. 1 и 2 навсякъде думи-

те „ценни книжа“ се заменят с „финансови 
инструменти“.

§ 57. В чл. 129, ал. 4, т. 1 накрая се поставя 
запетая и се добавя „съдържащ операционни-
те правила на системата с окончателност на 
сетълмента, на която Централният депозитар 
е системен оператор“.
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§ 58. В чл. 132, ал. 3 думите „ценните кни-
жа“ се заменят с „финансови инструменти“. 

§ 59. В чл. 133, ал. 1, 2, 3 и 5 навсякъде 
думите „ценни книжа“ се заменят с „финан-
сови инструменти“.

§ 60. В чл. 135, ал. 1 навсякъде думите 
„ценни книжа“ се заменят с „финансови ин-
струменти“. 

§ 61. В чл. 136 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 навсякъде думите „ценни книжа“ 
се заменят с „финансови инструменти“.

2. В ал. 2 думите „ценни книжа“ се заме-
нят с „финансови инструменти“ и се създава 
изречение второ: „Централният депозитар 
може да открива и поддържа и други видо-
ве регистри и сметки, ако това е уредено в 
правилника му, при спазване на изисквания, 
определени с наредба.“

3. В ал. 3 навсякъде думите „ценни книжа“ 
се заменят с „финансови инструменти“.

4. В ал. 5 думите „ценните книжа“ се за-
менят с „финансовите инструменти“.

§ 62. В чл. 137 навсякъде думите „ценни 
книжа“ се заменят с „финансови инструменти“. 

§ 63. В чл. 138, ал. 1 и 2 думите „ценни 
книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 64. В чл. 146, ал. 1, т. 8 думата „пълно-
мощник“ се заменя с „представител“.

§ 65. В чл. 148в, ал. 2 след думата „прину-
дителна“ се добавя „административна“.

§ 66. Член 148ж се изменя така:
„Чл. 148ж. По смисъла на този раздел 

„свързани лица“ са лицата, които въз основа 
на изрично или мълчаливо, писмено или устно 
споразумение с предложителя или дружество-
то – обект на търгово предложение, целят 
придобиване на контрол върху публичното 
дружество или възпрепятстване на успешното 
приключване на търгово предлагане. Лицата, 
контролирани от друго лице по смисъла на § 1, 
т. 44 от допълнителните разпоредби, се смятат 
за свързани лица с това лице и помежду си, 
както и с лицата, с които контролиращото 
ги лице е свързано по § 1, т. 13, букви „в“ и 
„г“ от допълнителните разпоредби. Свързани 
лица са и лицата по § 1, т. 13, букви „в“ и „г“ 
от допълнителните разпоредби.“

§ 67. В чл. 149 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Лице, 

което придобие пряко или чрез свързани лица 
повече от една трета от гласовете в общото 
събрание на публично дружество, в което 
няма лице или лица, притежаващи пряко или 
чрез свързани лица над 50 на сто от гласовете 
в общото събрание, е длъжно в срок 14 дни 
от придобиването, съответно в едномесечен 
срок от вписването в търговския регистър 
на преобразуването или намаляването на 

капитала, когато преминаването на прага е 
в резултат на преобразуване или в резултат 
на обезсилване на акции:“;

б) в т. 2 думите „50 на сто“ се заменят с 
„една трета“.

2. В ал. 2, т. 1 и 2 думите „50 на сто“ се 
заменят с „една трета“.

3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Задължението по ал. 1, т. 1 възниква и 

за лице, което придобие пряко, чрез свързани 
лица или непряко по ал. 2 повече от 50 на сто 
от гласовете в общото събрание на публично 
дружество, както и за лице, което придобие 
пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 
повече от две трети от гласовете в общото 
събрание на публично дружество, освен ако 
в 14-дневен срок от придобиването лицето 
прехвърли необходимия брой акции, така че 
да притежава пряко, чрез свързани лица или 
непряко по ал. 2 по-малко от 50 на сто, съ-
ответно по-малко от две трети от гласовете. 
Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно.“

4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Ако едно лице преминава едновремен-

но повече от един от установените в ал. 1 и 
6 прагове или в срока по ал. 1 след преми-
наване на по-ниския праг премине друг от 
установените в ал. 6 прагове, то регистрира 
едно търгово предложение. Срокът за реги-
стриране на търгово предложение е срокът, 
който би изтекъл най-рано, ако би възникнало 
задължение за отправяне на отделни търгови 
предложения при преминаването на всеки от 
установените прагове.“

5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Лице, което притежава пряко, чрез 

свързани лица и/или непряко по ал. 2 повече 
от една трета, но не повече от две трети, от 
гласовете в общото събрание на публично 
дружество, няма право да придобива, вклю-
чително чрез свързани лица или непряко по 
ал. 2, в рамките на една година акции с право 
на глас в количество, по-голямо от три на сто 
от общия брой акции на дружеството, освен 
в резултат на отправено търгово предложение 
по чл. 149б. При нарушение на изискването 
по изречение първо правата на глас се огра-
ничават съгласно ал. 5 до публикуване на 
търгово предложение по чл. 149б. Задължение 
по изречение първо не възниква за лице, което 
преминава прага в резултат на увеличаване 
на капитала с издаване на права.“

6. Създава се нова ал. 9:
„(9) Задължение по ал. 6, съответно по 

ал. 8, не възниква за лице, осъществило в 
рамките на една година преди преминаването 
на праг по ал. 6, съответно по ал. 8, търгово 
предлагане по ал. 1 или търгово предлагане 
по ал. 6 в хипотезата на преминат праг от 
50 на сто от гласовете в общото събрание на 
публичното дружество, или търгово предла-
гане по чл. 149б, при което предложението 
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е отправено до всички акционери, цената е 
определена съгласно чл. 150, ал. 7 и в резултат 
на търговото предлагане лицето е придобило 
повече от 50 на сто от гласовете в общото 
събрание на публичното дружество, както и 
за лице, преминало праг по ал. 6, съответно 
по ал. 8, в резултат на такова търгово пред-
лагане.“ 

7. Създава се ал. 10:
„(10) Задължението по ал. 1 не възниква 

за лице, преминало посочения в ал. 1 праг 
в резултат на осъществяване на търгово 
предложение по чл. 149б, отговарящо на из-
искванията.“

8. Създава се ал. 11:
„(11) Задължение по ал. 6 в хипотезата на 

преминат праг от две трети от гласовете в 
общото събрание на публичното дружество 
не възниква за лице, което преминава пра-
га в резултат на увеличаване на капитала с 
издаване на права, ако преди увеличаването 
на капитала е притежавало повече от 50 на 
сто от гласовете в общото събрание на пуб-
личното дружество.“

9. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
§ 68. В чл. 149а се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „Член 

149, ал. 3, 4 и 9“ се заменят с   „Член 149, 
ал. 3, 4 и 12“. 

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ако лицето по чл. 149, ал. 1 и/или ал. 6 

в срока по чл. 149, ал. 1, определен съгласно 
чл. 149, ал. 7, ако е необходимо, придобие 
пряко, чрез свързани лица или непряко по 
чл. 149, ал. 2 повече от 90 на сто от гласовете 
в общото събрание на публичното дружество, 
едновременно с изпълнение на задължението 
си по чл. 149, ал. 1 и/или ал. 6 може да уп-
ражни и правото си по ал. 1, като регистрира 
едно търгово предложение.“

3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) След изтичане на срока по чл. 152, 

ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1, в случай 
че в този срок комисията не издаде забрана, 
както и 14 дни след крайния срок на търго-
вото предлагане лицето по ал. 1 е длъжно 
при поискване да закупи акциите на всеки 
акционер. В този случай се прилага съответно 
чл. 150, ал. 6.“

§ 69. В чл. 149б, ал. 1, изречение второ ду-
мите „ал. 3, 4 и 9“ се заменят с „ал. 3, 4 и 12“.

§ 70. В чл. 150 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „ал. 9“ се заменят с 
„ал. 12“.

2. В ал. 7:
а) в т. 2 накрая се добавя „преди регис-

трацията на предложението, съответно преди 
датата, на която най-късно е трябвало да 
бъде изпълнено задължението по  чл. 149, 
ал. 1 или 6, ако търговото предложение не е 

регистрирано до тази дата и тази цена е по-
висока от средната претеглена пазарна цена 
на акциите за последните три месеца преди 
регистрацията на предложението“;

б) в т. 3, изречение първо след думите 
„преди регистрацията на предложението“ се 
поставя запетая и се добавя „съответно преди 
датата, на която най-късно е трябвало да бъде 
изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или 
6, ако търговото предложение не е регистри-
рано до тази дата и тази цена е по-висока от 
най-високата цена за една акция, заплатена от 
същите лица през последните 6 месеца преди 
регистрацията на предложението“.

3. Създава се нова ал. 9:
„(9) За изчисляване на най-високата цена 

за една акция, заплатена от предложителя, 
от свързаните с него лица или от лицата по 
чл. 149, ал. 2, в случай на придобити акции 
при увеличаване на капитала към емисионната 
стойност на една нова акция се прибавя най-
високата платена от предложителя, от свър-
заните с него лица или от лицата по чл. 149, 
ал. 2 цена на права за участие в увеличаване 
на капитала, ако такива права са закупени 
от предложителя, от свързаните с него лица 
или от лицата по чл. 149, ал. 2 за участие в 
увеличаването на капитала.“

4. Досегашните ал. 9, 10 и 11 стават съот-
ветно ал. 10, 11 и 12.

§ 71. В чл. 151 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Търговите предложения се регистрират 

в комисията и могат да бъдат публикувани, 
ако в срок 20 работни дни комисията не из-
даде временна забрана. Непроизнасянето на 
комисията в сроковете по изречение първо 
се смята за мълчаливо потвърждение на тър-
говото предложение.“

2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се 
добавя „и незабавно оповестява информация 
за постъпилото предложение и съществените 
условия по него по реда на чл. 100т“.

§ 72. В чл. 152 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1, изречение първо числото „14“ се 
заменя с „20“, а изречение второ се заличава. 

2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицето отстранява посочените непъл-

ноти или несъответствия или представя иска-
ната допълнителна информация и документи 
в срок до 20 работни дни след получаване на 
съобщението за това. По отношение на ко-
ригираното търгово предложение се прилага 
съответно чл. 151, ал. 3.“

§ 73. В чл. 153 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ако в срок 20 работни дни от получа-

ването на исканите документи комисията не 
издаде окончателна забрана за публикуване 
на предложението, предложителят може да 
го публикува.“
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§ 74. В чл. 154 ал. 1 се изменя така:
„(1) В тридневен срок от изтичането на срока 

по чл. 151, ал. 1, съответно по  чл. 153, ал. 1, 
предложителят публикува в два централни 
ежедневника търговото предложение и стано-
вището на управителния орган на дружеството 
относно придобиването, ако то бъде дадено, и 
предоставя посочените документи в оконча-
телната им редакция на публичното дружество 
и на регулирания пазар, на който акциите 
са приети за търговия. В срока по изречение 
първо предложителят е длъжен да предостави 
търговото предложение на представителите 
на своите служители и на представителите 
на служителите на дружеството – обект на 
търговото предложение, или на служителите, 
когато няма такива представители. Публич-
ното дружество, инвестиционният посредник 
по чл. 149, ал. 12 и регулираният пазар, на 
който акциите на публичното дружество са 
приети за търговия, оповестяват търговото 
предложение и становището на управителния 
орган на публичното дружество на интернет 
страниците си за срока на приемането му, 
като публичното дружество извършва оповес-
тяване и по реда на чл. 100т, ал. 3. С наредба 
могат да бъдат предвидени и допълнителни 
изисквания за оповестяване на информацията 
по изречение първо.“

§ 75.  В чл. 155, ал. 4 думите „ал. 11“ се 
заменят с „ал. 12“.

§ 76. В чл. 157а се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1, изречение второ думите „и 9“ 
се заменят с „и 12“.

2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Прехвърлянето на акциите и плаща-

нето на цената се извършват едновременно 
в срок 7 работни дни от публикуване на 
предложението.“

§ 77. В чл. 212 ал. 8 и 9 се отменят.
§ 78. В чл. 213 се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 1 запетаята след думите „по чл. 212, 

ал. 1, т. 5, 6 и 7“ и думите „както и по чл. 212, 
ал. 8“ се заличават.

2. В ал. 4 запетаята след думите „по 
чл. 212, ал. 1, т. 1 – 4, 8 и 9“, думите „както и 
по чл. 212, ал. 9“, запетаята след думите „по 
чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7“ и думите „както и 
по чл. 212, ал. 8“ се заличават.

§ 79. В чл. 221 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „в размер от 200“ се заме-

нят с „в размер от 500“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. член 77б, ал. 4, чл. 77е, ал. 7, чл. 81, ал. 1, 

чл. 84, ал. 2, 3 и 4, чл. 85, ал. 5, чл. 86, ал. 2 
и 3, чл. 89, ал. 3, чл. 92а, ал. 2, 5, 6 и ал. 7, 
изречение първо, чл. 92г, ал. 1, 3 и 4, чл. 100а, 
ал. 2, чл. 100е, чл. 100ж, ал. 3, чл. 100и, 

чл. 100к, ал. 3, чл. 100н, 100о,  чл. 100п, ал. 2 
и 3, чл. 100с, 100т, 100ф, чл. 100х, ал. 3 и 5, 
чл. 100ц, ал. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, чл. 100ч, ал. 2 
и 3, чл. 110, ал. 6, изречение второ, и ал. 9, 
чл. 110в, чл. 111, ал. 6, изречения първо и 
второ, чл. 111а, ал. 1 – 3, чл. 112б, ал. 12, 
чл. 115, ал. 1, изречения първо и второ, ал. 2, 
4, 5, 6, 7 и 9, чл. 115б, ал. 2 и 5, чл. 115в, ал. 2 
и 3, чл. 115г, ал. 3, 5 и 7, чл. 116, ал. 3, 5 – 7 
и 11, чл. 116а, чл. 116в, ал. 2, 4 и 5, чл. 117, 
чл. 120а, ал. 1 – 3, чл. 122, ал. 3, чл. 142, 
чл. 151, ал. 3 – 6, чл. 151а, ал. 4, чл. 154, ал. 1 
и 3, чл. 155, ал. 5, чл. 157, чл. 157а, ал. 7, се 
наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.;“

в) точка 3 се изменя така:
„3. член 77а, ал. 3 и 4, чл. 77г, чл. 77н, 

ал. 1, 2, 4 и 12, чл. 77р, чл. 77ч, чл. 80, ал. 1 
и 3, чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 89, ал. 1, изречение 
второ, и ал. 2 и 4, чл. 92а, ал. 7, изречение 
второ и ал. 8, чл. 92в, ал. 2 и 5, чл. 100а, 
ал. 1, 4, 6 и 7, чл. 100ж, ал. 1 и 2, чл. 110, 
ал. 3, чл. 111, ал. 2, 5, 7 и 8, чл. 112б, ал. 3, 
изречение първо, и ал. 8, чл. 112д, чл. 115в, 
ал. 5, чл. 116б, чл. 116г, ал. 1, 3 и 5, чл. 119, 
ал. 6, изречение второ, ал. 7 и 8, чл. 126, 
ал. 2, чл. 126е, ал. 4, чл. 126ж, ал. 1, чл. 127, 
ал. 3 и 4, чл. 133, ал. 1, изречение второ, и 
ал. 3, чл. 135, ал. 1, чл. 141, ал. 1 и 2, чл. 145, 
ал. 1 и 3, чл. 146, ал. 1, чл. 148, ал. 1 – 4 и 6, 
чл. 148а, ал. 1, чл. 148б, чл. 148в, ал. 1, чл. 149, 
ал. 5 и § 7, ал. 2 и § 10, ал. 5 от преходните 
и заключителните разпоредби, се наказва с 
глоба в размер от 3000 до 5000 лв.;“

г) в т. 4 думите „чл. 114, ал. 2“ се заменят с 
„чл. 114, ал. 2 и 12“, думите   „чл. 114а, ал. 1“ 
се заменят с „чл. 114а, ал. 1, 3 и 6“, думите 
„чл. 116а, ал. 3“ се заличават, думите „чл. 150, 
ал. 9“ се заменят с „чл. 150, ал. 10“ и числото 
„5000“ се заменя със „7000“.

2. В ал. 2, т. 1 числото „500“ се заменя с 
„1000“. 

3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 числото „50“ се заменя със „150“, 

а накрая се поставя запетая и се добавя „а при 
повторно нарушение – от 50 000 до 100 000 лв.“.

5. В ал. 5 думите „чл. 114, ал. 1, 6 и 7“ се 
заменят с „чл. 114, ал. 1, 3, 7 и 8“, думите 
„чл. 114а, ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 114а, 
ал. 4 и 5“, а накрая се поставя запетая и се 
добавя „а при повторно нарушение – от 50 000 
до 100 000 лв.“.

6. В ал. 6 думите „както и по чл. 212, ал. 8 
и 9“ се заличават, а накрая се поставя запетая 
и се добавя „а при повторно нарушение – от 
10 000 до 50 000 лв.“.

7. В ал. 7 думите „по ал. 3, 4 и 5“ се заме-
нят с „по ал. 4 и 5“.

8. В ал. 8:
а) в т. 1 числото „1000“ се заменя с „2000“;
б) в т. 6 думите „по ал. 3, 4 и 5“ се заменят 

с „по ал. 4 и 5“;
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в) в т. 7 накрая се поставя запетая и се 
добавя „а при повторно нарушение – от 20 000 
до 100 000 лв.“.

§ 80. В допълнителните разпоредби се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:
а) създава се нова т. 5:
„5. „Права върху записани акции“ са цен-

ни книжа, които се издават въз основа на 
записани при упражняването на права акции 
при увеличаване на капитала на публично 
дружество.“;

б) създава се нова т. 10:
„10. „Дъщерно на публично дружество“ 

е дружество, в което публичното дружество 
упражнява контрол по смисъла на т. 14.“;

в) досегашните т. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
и 17 стават съответно т. 11, 12, 13, 14, 15, 16 
и 17 и нова т. 18.

2. В § 1в се създава т. 10:
„10. Директива 2010/73/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. 
за изменение на Директива 2003/71/ЕО относ-
но проспекта, който следва да се публикува, 
когато публично се предлагат ценни книжа 
или когато се допускат ценни книжа до търгу-
ване, и за изменение на Директива 2004/109/
ЕО относно хармонизиране изискванията за 
прозрачност по отношение на информацията 
за издателите, чиито ценни книжа са допус-
нати за търгуване на регулиран пазар (ОВ, L 
327/1 от 11 декември 2010 г.).“ 

Заключителни разпоредби
§ 81. В Закона за пазарите на финансови 

инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от  2007 г.; изм., 
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 
95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. 
и бр. 21 и 38 от 2012 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 21, ал. 5 накрая се добавя „и след 
представяне на удостоверение, издадено от 
Фонда за компенсиране на инвеститорите, 
за липса на задължения на инвестиционния 
посредник към фонда“.

2. В чл. 38, ал. 1 думите „на територията 
на Република България“ се заличават.

3. В чл. 127:
а) в ал. 1 се създават т. 5, 6 и 7:
„5. член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

№ 236/2012 г. на Европейския парламент и 
на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите 
продажби и някои аспекти на суапите за 
кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 
март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент 
(ЕС) № 236/2012“, се наказва с глоба от 2000 
до 10 000 лв.; 

6. член 5, параграф 1, чл. 7, параграф 1, чл. 8, 
чл. 9 и чл. 15 от Регламент (ЕС) № 236/2012, 
се наказва с глоба от 5000 до 20 000 лв.;

7. член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 236/2012, се наказва с глоба от 5000 до 
50 000 лв.;“

б) в ал. 2 се създават т. 5, 6 и 7:
„5. за нарушения по ал. 1, т. 5 – от 5000 

до 20 000 лв.;
6. за нарушения по ал. 1, т. 6 – от 10 000 

до 40 000 лв.;“
7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 10 000 

до 100 000 лв.;“
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) В случай на несъобразяване с приложе-

на принудителна административна мярка по: 
1. член 118, ал. 1 – извършителите и до-

пустителите се наказват с глоба в размер от 
5000 до 20 000 лв.;

2. член 18, чл. 19, чл. 20 и чл. 23 от Ре-
гламент (ЕС) № 236/2012 – извършителите и 
допустителите се наказват с глоба в размер 
от 10 000 до 100 000 лв.“;

г) в ал. 7:
аа) създават се нови т. 5 и 6:
„5. за нарушение по ал. 1, т. 5 – от 5000 

до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 
10 000 до 40 000 лв.;

6. за нарушения по ал. 1, т. 6 – от 10 000 
до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 
20 000 до 80 000 лв.;“

бб) създава се т. 7:
„7. за нарушения на ал. 1, т. 7 – от 10 000 

до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 
20 000 до 200 000 лв.;“

вв) досегашната т. 5 става т. 8;
гг) досегашната т. 6 става т. 9 и се изменя 

така:
„9. за нарушения по ал. 5, т. 1 – от 10 000 

до 50 000 лв., а за нарушения на ал. 5, т. 2 – от 
20 000 до 200 000 лв.“

§ 82. В Закона за Комисията за финансов 
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., 
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., 
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., 
бр. 77 от 2011 г. и бр. 21, 38 и 60 от 2012 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2: 
а) в т. 1 след думите „Централния депози-

тар“ се поставя запетая и се добавя „Фонда 
за компенсиране на инвеститорите“;

б) точка 4 се отменя.
2. В чл. 12:
а) точка 5 се изменя така:
„5. е компетентен орган по прилагането на 

Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. 
относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, 
L302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-
нататък „Регламент 1060/2009“;“

б) създава се нова т. 6:
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„6. е компетентен орган по прилагането на 
Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. 
относно късите продажби и някои аспекти 
на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 
86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) № 236/2012“, с изключение 
на случаите, които са предоставени в изрична 
компетентност на министъра на финансите 
съгласно Закона за държавния дълг, а също 
така е и орган, отговорен за координиране 
на сътрудничеството и обмена на информа-
ция съгласно чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕС) 
№ 236/2012;“

в) досегашната т. 6 става т. 7.
3. В чл. 13, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. по предложение на ресорния замест-

ник-председател упражнява правомощията и 
предприема мерките във връзка с прилагането 
на Регламент 1060/2009, както и предприе-
ма мерките, предвидени в Регламент (ЕС) 
№ 236/2012;“.

4. В чл. 14, ал. 3 се създава нова т. 8:
„8. осъществява правомощия във връзка 

с установяване и възлагане за събиране на 
публичните държавни вземания, дължими в 
полза на комисията.“

5. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 6 думите „както и“ се заличават, а 

след думите „Регламент 1060/2009“ се поставя 
запетая и се добавя „както и на Регламент 
(ЕС) № 236/2012“;

б) в т. 7 думите „както и“ се заличават, а 
след думите „Регламент 1060/2009“ се поставя 
запетая и се добавя „както и на Регламент 
(ЕС) № 236/2012“;

в) в т. 15 думите „както и“ се заличават, а 
след думите „Регламент 1060/2009“ и се добавя 
„както и в Регламент (ЕС) № 236/2012“ и се 
поставя запетая.

6. В чл. 16, ал. 1, т. 15 накрая се поставя 
запетая и се добавя „които не са от компе-
тентността на комисията“.

7. В чл. 18:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 след думите „Закона за здравното 

осигуряване“ съюзът „и“ се заменя със запе-
тая, а след думите „Регламент 1060/2009“ се 
добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012“;

бб) в т. 6 след думите „Закона за здравното 
осигуряване“ съюзът „и“ се заменя със запе-
тая, а след думите „Регламент 1060/2009“ се 
добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012“;

б) в ал. 3 след думите „Регламент 1060/2009“ 
се добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012“.

8. В чл. 19, ал. 2 думите „както и на Ре-
гламент 1060/2009, съгласно чл. 23 от него,“ 
се заменят с „на Регламент 1060/2009, както 
и на Регламент (ЕС) № 236/2012“.

9. В чл. 27:
а) в ал. 1:

аа) в т. 1 след думите „извършване на 
дейност“ се поставя запетая и се добавя 
„други разрешения и одобрения“, а думите „и 
Кодекса за социално осигуряване, за даване 
на разрешения за управление на фондове за 
допълнително социално осигуряване и на 
разрешение за организиране и управление на 
договорен фонд, както и за извършване на 
регистрация на агенция за кредитен рейтинг 
съгласно Регламент 1060/2009“ се заменят с 
„Кодекса за социално осигуряване, даване 
на разрешения за управление на фондове за 
допълнително социално осигуряване и на 
разрешение за организиране и управление на 
договорен фонд, както и вписване и отписване 
на лице в регистъра по чл. 30, ал. 1“;

бб) в т. 4 думите „на дружество за допъл-
нително социално осигуряване“ се заменят 
с „и отнемане на лиценз по искане на под-
надзорно лице“;

вв) създават се нови т. 6 и 7:
„6. разглеждане на търгово предложение 

и на предложение за изкупуване;
7. разглеждане на уведомление за придо-

биване или увеличаване на квалифицирано 
участие в поднадзорно лице;“

гг) досегашната т. 6 става т. 8;
дд) досегашната т. 7 става т. 9 и в нея 

запетаята след думата „надзор“ се заменя с 
тире, а думите „включително за“ се заличават;

б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Таксите по ал. 1, т. 9 се заплащат 

ежегодно в срок до 31 януари на текущата 
година.“;

в) в ал. 4 думите „ал. 1, т. 7“ се заменят 
с „ал. 1, т. 9“;

г) в ал. 5 думите „ал. 1, т. 7“ се заменят 
с „ал. 1, т. 9“ и се създава изречение второ: 
„При неплащане в случаите по изречение 
първо комисията и нейните органи могат да 
откажат предоставянето на административ-
на услуга по ал. 1, т. 1 – 7 на поднадзорното 
лице до изпълнение на задължението му за 
заплащане на таксата по ал. 1, т. 9, заедно с 
начислените лихви за забава и разноските по 
образуваното изпълнително производство по 
реда на ал. 7.“;

д) алинея 7 се изменя така:
„(7) Просрочените такси по ал. 1 подлежат 

на принудително изпълнение от публични из-
пълнители по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс или от съдебни изпълни-
тели по реда на Гражданския процесуален 
кодекс. Актът за установяване на вземането 
се издава от председателя на комисията.“

10. Създава се чл. 27а:

„Глоби и имуществени санкции
Чл. 27а. (1) Глобите и имуществените санк-

ции подлежат на принудително изпълнение 
от публични изпълнители по реда на Данъч-
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но-осигурителния процесуален кодекс или от 
съдебни изпълнители по реда на Гражданския 
процесуален кодекс.

(2) При неплащане на дължимите глоби 
и имуществени санкции комисията и нейни-
те органи могат да откажат предоставянето 
на административна услуга по чл. 27, ал. 1, 
т. 1 – 7 на поднадзорното лице до изпълне-
ние на задълженията му за заплащане на 
дължимите глоби и имуществени санкции, 
включително и по образуваното изпълнително 
производство по реда на ал. 1.“

11. В чл. 28, ал. 5:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се 

добавя „включително и просрочените такси, 
събрани по реда на чл. 27, ал. 7“;

б) създават се нови т. 2 и 3:
„2. глоби и имуществени санкции, вклю-

чително и тези, събрани по реда на  чл. 27а, 
ал. 1;

3. международни проекти и програми;“
в) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно 

т. 4, 5 и 6.
§ 83. В Закона за държавния дълг (обн., 

ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г., 
бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 
2010 г. и бр. 99 от 2011 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В глава четвърта се създават чл. 17а и 17б:
„Чл. 17а. (1) Министърът на финансите е 

компетентен орган по смисъла на  чл. 32, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 г. 
на Европейския парламент и на Съвета от 14 
март 2012 г. относно късите продажби и някои 
аспекти на суапите за кредитно неизпълне-
ние (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан 
по-нататък „Регламент (ЕС) № 236/2012“, по 
прилагането му по отношение на държавните 
ценни книжа и суапите за кредитно неизпъл-
нение върху държавни ценни книжа.

(2) Министърът на финансите може да 
издава задължителни указания във връзка с 
прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 
по отношение на държавните ценни книжа и 
суапите за кредитно неизпълнение върху дър-
жавни ценни книжа. Указанията се публикуват 
на интернет страницата на Министерството 
на финансите.

(3) Министърът на финансите може да 
сключва споразумения за сътрудничество по 
прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 с 
компетентни надзорни органи на Република 
България и другите държави членки. 

Чл. 17б. (1) При осъществяване на задъл-
женията си по Регламент (ЕС) № 236/2012 
по отношение на държавните ценни книжа 
и суапите за кредитно неизпълнение върху 
държавни ценни книжа министърът на финан-
сите, както и определени от него длъжностни 
лица имат правомощията съгласно член 33 
от Регламент (ЕС) № 236/2012.

(2) Длъжностните лица по ал. 1 извършват 
проверки на място и по документи въз основа 
на заповед на министъра на финансите за:

1. спазването на Регламент (ЕС) № 236/2012 
по отношение на държавните ценни книжа и 
суапите за кредитно неизпълнение върху дър-
жавни ценни книжа съгласно чл. 33 от него;

2. предотвратяване и установяване на 
нарушения на Регламент (ЕС) № 236/2012 
по отношение на държавните ценни книжа 
и суапите за кредитно неизпълнение върху 
държавни ценни книжа.

(3) Проверяваното лице е длъжно да осигу-
ри всички условия за нормалното протичане 
на проверката.

(4) При извършване на проверки на място 
длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да се 
легитимират със служебна карта и заповедта 
по ал. 2. Заповедта не подлежи на обжалване.

(5) Проверяваното лице е длъжно да оказва 
съдействие на министъра на финансите и на 
длъжностните лица по ал. 1 при изпълнение 
на задълженията им.

(6) За резултатите от всяка извършена 
проверка на място се съставя констативен 
протокол в два екземпляра, който се подписва 
от длъжностните лица по ал. 1, извършили 
проверката, и се връчва срещу подпис на 
провереното лице.“

2. В чл. 35, ал. 3 думата „само“ се залича-
ва, а накрая се поставя запетая и се добавя 
„както и институции, получили разрешение 
в съответната държава членка за извършване 
на дейност като централен депозитар“.

3. Наименованието на глава десета се 
изменя така: „Принудителни администра-
тивни мерки и административнонаказателна 
отговорност“. 

4. В глава десета се създават чл. 40а – 40е:
„Чл. 40а. Когато установи, че задължени 

лица, техни служители, лица, които по договор 
изпълняват ръководни функции или сключват 
сделки за сметка на тези лица, са извършили 
или извършват дейност в нарушение на Ре-
гламент (ЕС) № 236/2012, на задължителните 
указания на министъра на финансите, както 
и когато се възпрепятства упражняването на 
правомощията на министъра на финансите 
съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012, минис-
търът на финансите може да:

1. предприеме мярката по член 33, параграф 
2, буква „д“ от Регламент (ЕС) № 236/2012 или 
да задължи лицата да предприемат конкрет-
ни мерки, необходими за предотвратяване и 
отстраняване на нарушенията и на вредните 
последици от тях, в определен от него срок;

2. поиска от Комисията за финансов над-
зор или от друг компетентен надзорен орган 
от държава членка спиране на търговията 
с държавни ценни книжа или суапи за кре-
дитно неизпълнение върху държавни ценни 
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книжа или отстраняването им от търговия на 
регулиран пазар или на друга организирана 
система за търговия;

3. поиска от органи на съдебната власт 
налагането на запор или възбрана съгласно 
член 33, параграф 2, буква „е“ от Регламент 
(ЕС) № 236/2012.

Чл. 40б. (1) Прилагането на принудителна 
административна мярка се извършва с моти-
вирана заповед на министъра на финансите.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят видът 
на принудителната административна мярка 
и начинът на прилагането є.

(3) Заповедта по ал. 1 се връчва на заин-
тересованото лице по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

(5) Обжалването на заповедта по ал. 1 не 
спира изпълнението є.

Чл. 40в. (1) Който извърши или допусне 
извършването на нарушение на чл. 7, параграф 
1, чл. 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се 
наказва с глоба в размер от 5000 до 20 000 
лв., а при повторно нарушение – от 10 000 
до 40 000 лв.

(2) За нарушения по ал. 1 на юридическите 
лица се налага имуществена санкция в раз-
мер от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно 
нарушение – от 20 000 до 80 000 лв.

Чл. 40г. (1) Който извърши или допусне 
извършването на нарушение на чл. 13, пара-
граф 1, чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 236/2012, се наказва с глоба от 5000 до 
50 000 лв., а при повторно нарушение – от 
10 000 до 100 000 лв.

(2) За нарушения по ал. 1 на юридическите 
лица се налага имуществена санкция в раз-
мер от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно 
нарушение – от 20 000 до 200 000 лв.

Чл. 40д. (1) Който не изпълни заповед на 
министъра на финансите за прилагане на 
принудителна административна мярка по:

1. член 40а, ал. 1 – се наказва с глоба в 
размер от 5000 до 20 000 лв., а при повторно 
нарушение – от 10 000 до 40 000 лв.;

2. членове 19, 20 и 21 от Регламент (ЕС) 
№ 236/2012 – се наказва с глоба в размер от 
10 000 до 100 000 лв., а при повторно нару-
шение – от 20 000 до 200 000 лв.

(2) За нарушения по ал. 1, т. 1 на юридиче-
ските лица се налага имуществена санкция в 
размер от 10 000 до 50 000 лв., а при повторно 
нарушение – от 20 000 до 200 000 лв.

(3) За нарушения по ал. 1, т. 2 на юридиче-
ските лица се налага имуществена санкция в 
размер от 20 000 до 200 000 лв., а при повторно 
нарушение – от 40 000 до 400 000 лв.

Чл. 40е. (1) Получените средства в наруше-
ние на Регламент (ЕС) № 236/2012 се отнемат 
в полза на държавата съгласно чл. 33, параграф 
2, буква „е“ от Регламент (ЕС) № 236/2012.

(2) Когато с наказателно постановление, с 
акт на орган на съдебна власт или с друг акт 
е постановено отнемане в полза на държавата 
на парични средства, актовете се изпращат 
за изпълнение на Националната агенция за 
приходите в 7-дневен срок от влизането им 
в сила.“

5. В допълнителната разпоредба:
а) наименованието се изменя така: „До-

пълнителни разпоредби“; 
б) създава се т. 6: 
„6. „Държава членка“ е всяка държа-

ва – членка на Европейския съюз, както и 
друга държава – страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство.“;

в) създава се § 1а:
„§ 1а. С този закон се създават условия за 

прилагането на Регламент (ЕС)   № 236/2012 г. 
на Европейския парламент и на Съвета от 14 
март 2012 г. относно късите продажби и някои 
аспекти на суапите за кредитно неизпълнение 
(ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.).“

§ 84. В Закона за платежните услуги и 
платежните системи (oбн., ДВ, бр. 23 от 
2009 г.; изм., бр. 24 и 87 от 2009 г., бр. 101 от 
2010 г. и бр. 105 от 2011 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 122, ал. 2 след думите „прилага-
нето му или“ се добавя „на Регламент (ЕО) 
№ 1781/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 ноември 2006 г. относно инфор-
мацията за платеца, придружаваща парични 
преводи, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) 
№ 1781/2006“ и се поставя запетая, а след 
думите „(ОВ, L 266/11 от 9 октомври 2009 г.)“ 
се поставя запетая и се добавя „наричан по-
нататък „Регламент (ЕО) № 924/2009“, както и 
на Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за 
определяне на технически и бизнес изисквания 
за кредитни преводи и директни дебити в евро 
и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 
(ОВ, L 94/22 от 30 март 2012 г.), наричан по-
нататък „Регламент (ЕС) № 260/2012“.

2. В чл. 126, т. 1 след думата „закон“ съ-
юзът „или“ се заменя със запетая, а накрая 
се поставя запетая и се добавя „или на ре-
гламентите по чл. 122, ал. 2“. 

3. В чл. 128, ал. 1 след думите „прилага-
нето му“ се поставя запетая и думите „и на 
Регламент (ЕО) № 924/2009 г. на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. 
относно презграничните плащания в рамките 
на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 2560/2001“ се заменят с „на Регламент (ЕО) 
№ 924/2009 и на Регламент (ЕС) № 260/2012“.
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4. Член 139 се изменя така: 
„Имуществени санкции при нарушение на Ре-
гламент (ЕО) № 1781/2006, на Регламент (ЕО) 
№ 924/2009 и на Регламент (ЕС) № 260/2012

Чл. 139. При нарушения на Регламент (ЕО) 
№ 1781/2006, на Регламент (ЕО)  № 924/2009, 
както и на Регламент (ЕС) № 260/2012 на 
доставчика на платежни услуги се налага иму-
ществена санкция в размер до 8000 лв., а при 
повторно нарушение – от 8000 до 15 000 лв.“

§ 85. Параграф 29 влиза в сила в триме-
сечен срок от обнародването на закона в 
„Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 18 декември 2012 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

11615

УКАЗ № 456
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за изменение и допълнение на Закона за 
отнемане в полза на държавата на незаконно 
придобито имущество, приет от ХLI Народно 
събрание на 19 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за от-
немане в полза на държавата на незаконно 
придобито  имущество  (обн., ДВ, бр. 38 от 
2012 г.; Решение № 13 на Конституционния 

съд от 2012 г. – бр. 82 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думата „лица“ се 
добавя „и на пострадалите от престъпления“.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председател на комисията може да 

бъде лице с висше юридическо образование и 
най-малко 10 години стаж по специалността. 
Заместник-председател и членове на коми-
сията могат да са лица с висше юридическо 
или икономическо образование и най-малко 
5 години стаж по специалността.“

2. В ал. 3, изречение второ след думите 
„Народното събрание“ се добавя „по предло-
жение на народните представители“. 

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Създава се ал. 5:
„(5) След изтичане на мандата на коми-

сията или при предсрочно прекратяване на 
правоотношението на основание чл. 9, ал. 1, 
т. 2 член на комисията, заемал длъжността 
съдия, прокурор или следовател, се възста-
новява на заеманата длъжност преди избора 
или назначаването му, като времето, през 
което е бил член на комисията, се зачита 
за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7 от Закона за 
съдебната власт.“ 

§ 4. В чл. 9, ал. 1 т. 8 и 9 се отменят.
§ 5. В чл. 11, ал. 1, т. 6 думите „по тяхно 

предложение – на инспекторите в тях“ се 
заменят с „на инспекторите“.

§ 6. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
„(3) Проверката обхваща период от 10 годи-

ни назад, считано от датата на започването є.“
§ 7. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:
„(1) Правата на държавата по този закон се 

погасяват с изтичането на 10-годишна давност.“
§ 8. Създава се глава седма „а“ с чл. 90а:

„ Г л а в а  с е д м а  „ а “

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ 
ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДЪРЖАВАТА

Чл. 90а. (1) До стойността на имуществото, 
отнето с влязло в сила решение, държавата 
встъпва във и изплаща признатите по съдебен 
ред парични задължения към пострадалите 
от престъплението по чл. 22, ал. 1.

(2) Когато стойността на отнетото иму-
щество е по-малка от общата стойност на 
задълженията, пострадалите от престъпление 
се удовлетворяват съразмерно.

(3) След изплащане на обезщетение по 
ал. 1 и 2 държавата встъпва в правата на обез-
щетеното лице, освен когато обезщетението 
съответства изцяло или отчасти на предмета 
на отнетото имущество.

(4) Условията и редът за провеждане на 
процедурата по ал. 1 – 3 се определят с на-
редба на министъра на правосъдието.“

§ 9. В § 3, ал. 1 от преходните и заключи-
телните разпоредби думата „двумесечен“ се 
заменя с „тримесечен“. 

Заключителна разпоредба
§ 10. Министърът на правосъдието в триме-

сечен срок от влизането в сила на този закон 
издава наредбата по чл. 90а, ал. 4.

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 19 декември 2012 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

11616
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УКАЗ № 457
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за отмяна на Закона за преобразу-
ване на Строителните войски, Войските на 
Министерството на транспорта и Войските 
на Комитета по пощи и далекосъобщения в 
държавни предприятия, приет от ХLI Народно 
събрание на 18 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за  отмяна  на  Закона  за  преобразуване  на 
Строителните войски, Войските на Министер-
ството на транспорта и Войските на Комите-
та по пощи и далекосъобщения в държавни 
предприятия (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм., 
бр. 45 от 2002 г., бр. 35 и 81 от 2009 г., бр. 87 

от 2010 г. и бр. 34 от 2011 г.)

§ 1. Законът за преобразуване на Строи-
телните войски, Войските на Министерството 
на транспорта и Войските на Комитета по 
пощи и далекосъобщения в държавни пред-
приятия (oбн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм., 
бр. 45 от 2002 г., бр. 35 и 81 от 2009 г., бр. 87 
от 2010 г. и бр. 34 от 2011 г.) се отменя.

Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Министерският съвет в 6-месечен 

срок от влизането в сила на този закон прео-
бразува Държавно предприятие „Транспортно 
строителство и възстановяване“ и Държавно 
предприятие „Съобщително строителство и 
възстановяване“ в еднолични търговски дру-
жества чрез разпределяне на имуществото им 
в дялове или акции съгласно разпоредбите на 
Търговския закон.

(2) При преобразуването на държавните 
предприятия по ал. 1 в еднолични търговски 
дружества чл. 72 и 73 от Търговския закон 
не се прилагат за непаричните вноски на 
държавата. Оценката на непаричните вноски 
на държавата се извършва по реда на глава 
седма от Правилника за прилагане на Закона 
за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 78 
от 2006 г.; изм., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 
80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., 
бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 
от 2011 г. и бр. 24 и 47 от 2012 г.), а дълго-
трайните финансови активи се оценяват по 
счетоводната им стойност.

(3) При преобразуването на държавните 
предприятия по ал. 1 в еднолични търговски 
дружества предоставеното им и придобитото 
от тях имущество се предоставя в собственост 
на дружествата с актовете за преобразуване, 
освен ако в тях е предвидено друго.

§ 3. Параграф 1 влиза в сила от деня на 
вписване в търговския регистър на еднолич-
ните търговски дружества по § 2, ал. 1.

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 18 декември 2012 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

11572

УКАЗ № 458
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение на Закона за авто-
мобилните превози, приет от ХLI Народно 
събрание на 18 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за  изменение  на  Закона  за  автомобилните 
превози  (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., 
бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 
от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 
2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 
80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 
от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., 

бр. 38, 50, 60 и 99 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 39, ал. 1 думите „от фискални 
устройства“ се заличават.

§ 2. В заключителните разпоредби на Зако-
на за изменение на Закона за автомобилните 
превози (ДВ, бр. 50 от 2012 г.) в § 2, т. 1 думите 
„6 месеца“ се заменят с „9 месеца“.

Заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за данък върху добавената 

стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., 
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 
на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 
от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 
2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 
от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 
99 от 2011 г. и бр. 54 и 94 от 2012 г.) в § 15б 
от преходните и заключителните разпоредби 
думите „31 декември 2012 г.“ се заменят с 
„31 март 2013 г.“.

§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събра-

ние на 18 декември 2012 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

   Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

11571



СТР.  22  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 103

УКАЗ № 459
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Конвенцията на 
Съвета на Европа относно изпиране, издир-
ване, изземване и конфискация на облагите 
от престъпление и относно финансирането на 
тероризма, приет от ХLI Народно събрание на 
19 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Конвенцията на Съвета на 
Европа относно изпиране, издирване, изземване 
и конфискация на облагите от престъпление и 

относно финансирането на тероризма

Член единствен. Ратифицира Конвенцията 
на Съвета на Европа относно изпиране, издир-
ване, изземване и конфискация на облагите 
от престъпление и относно финансирането на 
тероризма, открита за подписване на 16 май 
2005 г. във Варшава, подписана от Република 
България на 22 ноември 2006 г., със следните 
резерви и декларации:

1. Декларация по член 33, параграф 2:
„В съответствие с чл. 33, параграф 2 от 

Конвенцията Република България декларира, 
че молби по глава IV се изпращат и получават 
чрез следните централни органи:

 – Върховната касационна прокуратура на 
Република България – за досъдебното произ-
водство;

 – Министерството на правосъдието – за 
съдебното производство.“

2. Декларация по член 35, параграф 1:
„В съответствие с чл. 35, параграф 1 от 

Конвенцията Република България декларира, че 
по отношение на молби, изпратени и получени 
по електронен път или чрез други телекомуни-
кационни средства, българските компетентни 
органи могат да поискат удостоверяване ав-
тентичността на изпратените материали, както 
и да получат оригиналите с експресна поща.“

3. Декларация по член 35, параграф 3:
„В съответствие с чл. 35, параграф 3 от 

Конвенцията Република България заявява, че 
ще изисква при всеки конкретен случай от-
правените до нея съгласно чл. 35, параграф 1 
молби и придружителни документи да бъдат 
придружени от превод на български език или 
на някой от официалните езици на Съвета на 
Европа.“

4. Резерва по член 42, параграф 2:
„В съответствие с чл. 42, параграф 2 от 

Конвенцията Република България заявява, че 
без предварителното съгласие на компетент-
ните български органи предоставените от нея 

в съответствие с глава IV на Конвенцията 
информация или доказателства не могат да се 
използват или предават от органите на молещата 
страна за други разследвания или процедури, 
освен посочените в молбата на последната.“

5. Резерва по член 53, параграф 4:
„В съответствие с чл. 53, параграф 4 от Кон-

венцията Република България заявява, че няма 
да прилага чл. 3, параграф 4 от Конвенцията.“

6. Декларация по член 24, параграф 3:
„В съответствие с чл. 24, параграф 3 от 

Конвенцията Република България заявява, че 
ще прилага разпоредбите на чл. 24, параграф 2 
само в съответствие с нейните конституционни 
принципи и основните норми на българската 
правна система.“

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 19 декември  2012 г. и е подпечатан 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

11573

УКАЗ № 460
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за изменение и допълнение на Закона 
за изпълнение на наказанията и задържането 
под стража, приет от ХLI Народно събрание 
на 19 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за из-
пълнение на наказанията и задържането под 
стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 
и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г. и бр. 81 

от 2011 г.)

§ 1. В чл. 10, ал. 2 т. 6 се отменя.
§ 2. В чл. 15, ал. 1, т. 3 накрая се поставя 

запетая и се добавя „разрешава отпуски и ко-
мандирова служители в страната, награждава 
служителите с награди по чл. 30, ал. 2, т. 1 от 
този закон и налага дисциплинарни наказания 
по чл. 226, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за Минис-
терството на вътрешните работи и по чл. 188, 
т. 1 и 2 от Кодекса на труда“.

§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „секторите „Арести“ и 

„Пробация“ се заменят с „пробационните 
служби и арестите“.

2. В ал. 2 думите „Началниците на сектори 
„Пробация“ и „Арести“ се заменят с „Начал-
ниците на пробационните служби и арестите“.
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§ 4. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Началникът на областна служба 

„Изпълнение на наказанията“:
1. представлява,  ръководи и отговаря за 

цялостната дейност на териториалната служба;  
2. планира, анализира и оценява дейнос-

тите по изпълнение на наказанието пробация, 
пробационните мерки и мярката за неоткло-
нение задържане под стража в териториалната 
служба и предприема мерки за подобряване и 
усъвършенстване на работата;

3. организира, координира и контролира 
дейностите на служителите от арестите и про-
бационната служба;

4. отговаря за спазването на законността в 
териториалната служба;

5. разрешава отпуски и командирова служите-
ли от областната служба в страната, награждава 
служителите с награди по чл. 30, ал. 2, т. 1 от 
този закон и налага дисциплинарни наказания 
по чл. 226, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за Минис-
терството на вътрешните работи и по чл. 188, 
т. 1 и 2 от Кодекса на труда;

6. ръководи дейностите по подбор, наз-
начаване и освобождаване от длъжност на 
служителите;

7. организира и контролира разпределени-
ето и разходването на финансовите средства, 
ползването на сградния фонд, автопарка и офис 
оборудването;

8. изпълнява функциите, възложени му с 
този закон или със заповед на министъра на 
правосъдието или на главния директор на 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

(2) Началникът на областна служба „Изпъл-
нение на наказанията“ може да делегира със 
заповед правомощия на определени от него 
длъжностни лица.“

§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „държавна служба“ 
се добавя „освен в случаите, определени с този 
или с друг закон“.

2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите „йерархическа връзка“ 

се добавя „на ръководство и контрол“ и след 
думите „или съпруга“ се добавя „лице, с което 
се намира във фактическо съжителство“ и се 
поставя запетая;

б) точка 2 се изменя така:
„2. са еднолични търговци, неограничено 

отговорни съдружници в търговски дружества, 
управители, търговски пълномощници, тър-
говски представители, прокуристи, търговски 
посредници, ликвидатори или синдици, членове 
на органи на управление или контрол на тър-
говски дружества или кооперации;“

в) точка 4 се изменя така:
„4. работят по трудово правоотношение или 

по граждански договор, освен за осъществяване 
на научна, преподавателска дейност или упраж-
няване на авторски права, по ред, определен 
от министъра на правосъдието;“.

3. В ал. 6 след думите „министърът на пра-
восъдието“ се добавя „за което не се получава 
възнаграждение“ и се поставя запетая, а след 
думите „общественополезна дейност“ се поставя 
запетая и се добавя „при участие в проекти 
и програми, свързани с дейността на Минис-
терството на правосъдието и финансирани със 
средства на Европейския съюз, при участие 
в синдикални организации на служители от 
Министерството на правосъдието“.

§ 6. В чл. 30, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. обявяване на благодарност с парична 

награда в размер:
а) до 200 лв. – при награждаване от минис-

тър или заместник-министър на правосъдието;
б) до 120 лв. – при награждаване от главния 

директор на Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията“.

§ 7. В чл. 31 ал. 5 се изменя така:
„(5) Професионалното обучение при пър-

воначално постъпване на работа се провежда 
в учебните центрове на Главна дирекция „Из-
пълнение на наказанията“, а при израстване 
в категория – в учебните центрове на Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанията“, в глав-
ната дирекция или в териториалните є служби.“

§ 8. В чл. 35, ал. 2 думите „и направлени-
ето на дейност“ се заменят с „от „Д“ и „Е“ в 
категория „Г“.

§ 9. Член 36 се отменя.
§ 10. В чл. 39, т. 1 след думите „лишаване от 

свобода“ се добавя „и пробационните служби“.
§ 11. В чл. 47, ал. 3 думите „от 5 денонощия“ 

се заменят с „до 7 денонощия“.
§ 12. В чл. 54, ал. 1 думите „от два дни“ се 

заменят с „до два работни дни“.
§ 13. В чл. 55 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думите „из-

готвя оценка“ се добавя „на риска от рецидив 
и от вреди“ и се поставя запетая.

2. Създава се ал. 3:
„(3) Задължително психологическо изслед-

ване се провежда на осъдените на доживотен 
затвор и на доживотен затвор без замяна, на 
осъдени с наложено наказание над 10 години 
лишаване от свобода, както и на лишените 
от свобода с идентифициран по системата за 
оценка на риска „много висок“ и „висок“ риск 
от вреди. В останалите случаи изследване се 
провежда по мотивирано искане на инспектор 
по социална дейност и възпитателна работа.“

§ 14. В чл. 57 се създават ал. 3 – 6:
„(3) Когато осъдените не могат да изтър-

пяват наказанието съобразно разпределението 
по ал. 2, те се настаняват по възможност в 
най-близкия до настоящия им адрес или в 
друг затвор или поправителен дом съобразно 
определения от съда режим.

(4) В случаите по ал. 3 началникът на най-
близкия до постоянния адрес на осъдения затвор 
или поправителен дом изготвя мотивирано 
предложение до главния директор на Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанията“.
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(5) Главният директор на Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията“ се произнася по 
предложението в срок до един месец, като със 
заповед премества осъдения съобразно същест-
вуващите възможности на местата за лишаване 
от свобода или отказва преместването.

(6) До издаване на заповедта лишеният от 
свобода изтърпява наказанието в затвора или 
в поправителния дом, където първоначално е 
бил настанен.“

§ 15. В чл. 60 ал. 1 се изменя така:
„(1) Рецидивистите и осъдените, с изклю-

чение на тези по чл. 59, ал. 1, се настаняват в 
затвори и затворнически общежития от закрит 
тип.“

§ 16. В чл. 62 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. в случаите на чл. 57, ал. 2 и 3.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Главният директор на Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията“ може със запо-
вед да делегира правомощия по ал. 1, т. 1 – 3 
и 5 на своите заместници или на началник на 
отдел в главната дирекция, който е с висше 
юридическо образование.“

§ 17. В чл. 71 се създава ал. 3:
„(3) Осъдените на доживотен затвор и на 

доживотен затвор без замяна, поставени на строг 
режим, се настаняват в постоянно заключени 
помещения при засилен надзор и охрана, освен 
ако не са налице условията по чл. 198, ал. 2 
за настаняване в общи помещения с другите 
лишени от свобода.“

§ 18. В чл. 72, ал. 1 се създава изречение 
второ: „Те провеждат свиждания без заграж-
дения с възможност за свободен достъп до 
посетителите.“

§ 19. В чл. 76 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 след думите „изтърпяване на 
наказанието“ се поставя запетая и се добавя 
„както“, а думата „предсрочно“ се заменя с 
„предсрочно и условно предсрочно“.

2. В ал. 2, изречение второ след думата 
„насаме“ се добавя „по всяко време на дено-
нощието“.

§ 20. В чл. 79, ал. 5 след думите „празнични 
дни освен“ се добавя „заетите в обслужващата 
и комунално-битовата дейност, както и“.

§  21. В чл. 80, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „може да се“ 
се заменят с „администрацията на затвора 
може да им“.

2. В т. 1 думата „хигиенизиране“ се заменя с 
„благоустройство, поддържане и хигиенизиране“.

3. Точка 2 се изменя така:
„2. благоустройство, поддържане и опазване 

на културни, исторически или архитектурни па-
метници, на държавни или общински обекти;“.

4. Създава се т. 5:
„5. други дейности.“

§ 22. В чл. 81 ал. 2 се изменя така:
„(2) Началникът на затвора или на попра-

вителния дом може да освобождава от работа 
ученици еднократно за срок до 30 дни за под-
готовка и полагане на изпити за:

1. завършване на клас в самостоятелна или 
индивидуална форма на обучение;

2. завършване степен на образование и/или 
придобиване на професионална квалификация.“

§ 23. В чл. 82, ал. 2 след думите „бременност 
или раждане“ се поставя запетая и се добавя 
„професионално заболяване или трудова зло-
полука“.

§ 24. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По предложение на министъра на 

правосъдието Министерският съвет приема 
наредба за определяне на стандарти за годишна 
бюджетна издръжка за един лишен от свобода.“

2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. самостоятелно легло и спални принад-

лежности, а лишените от свобода, които нямат 
собствени дрехи и обувки – и на безплатно 
облекло и обувки, подходящи за съответния 
сезон, по таблици, утвърдени от министъра на 
правосъдието;“.

§ 25. В чл. 86, ал. 2 след думите „може да 
забрани“ се добавя „за срок до 6 месеца“.

§ 26. В чл. 89 ал. 2 се изменя така:
„(2) Времето и мястото на бракосъчетанието, 

когато се извършва в място за лишаване от 
свобода, се определят от съответния началник.“

§ 27. В чл. 90 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Пощенските разходи за кореспонденция-

та на лишените от свобода са за тяхна сметка.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За лишените от свобода, за които е 

установено, че нямат средства, разходите за 
кореспонденция са за сметка на мястото за 
лишаване от свобода.“

3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно 
ал. 5 и 6.

§ 28. В чл. 92, ал. 1 т. 6 се отменя.
§ 29. В чл. 94 след думите „извършва с из-

рична“ се добавя „писмена или устна“.
§ 30. В чл. 95 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 92, ал. 1, т. 1, когато 

лишените от свобода напускат и влизат в за-
творническото заведение през деня многократно 
с оглед домакинското обслужване или за друга 
дейност по осигуряването, обискът се отразява 
в специален дневник, като не се съставя про-
токол за обиск, освен ако бъдат открити вещи, 
чието притежание, ползване или държане не 
е разрешено.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 31. В чл. 97 се правят следните изменения 

и допълнения:
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1. В т. 1 след думите „неразрешени предмети“ 
се поставя запетая и се добавя „а настанените 
в заведения от закрит тип – и пари“.

2. В т. 2 думата „продават“ се заменя с 
„вземат, продават“.

3. Точка 3 се изменя така:
„3. притежават, ползват или държат при себе 

си оръжие, боеприпаси, взривни вещес тва и 
пиротехнически изделия, включително само-
делно изработени такива, мобилен телефон, 
фотоапарат, звуко- и видеозаписващи устройства 
или части от тях;“.

§  32. В чл. 100, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Точка 7 се изменя така:
„7. физическа саморазправа с лишени от сво-

бода или служители, както и закана за такава;“.
2. Създава се т. 8:
„8. опит за внасяне в затвора, поправителния 

дом или затворническото общежитие на оръжие, 
наркотични вещества или други вещи, които 
могат да послужат за бягство или нападение.“

§ 33. В чл. 101, т. 8 след думите „в извън-
работно“ се добавя „или извънучебно“.

§ 34. В чл. 103, ал. 1 думите „свиждане и“ 
се заличават.

§  35. В чл. 104, ал. 2 в изречение първо 
след думите „по чл. 101, т. 1 – 6“ се поставя 
запетая и се добавя „а по т. 7 и 8 – за срок 
до 5 денонощия“, а изречения второ и трето 
се заличават.

§  36. В чл. 106, ал. 1 думите „изтекли 6 
месеца“ се заменят с „изтекла една година“ и 
думите „един месец“ се заменят с „два месеца“.

§ 37. В чл. 107, ал. 1 накрая се добавя „по 
чл. 101, т. 7 и 8 и изпитателният срок по пре-
дходното наказание е изтекъл“.

§ 38. В чл. 111 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Жалбата не спира изпълнението на 

заповедта за наказание, освен ако съдът раз-
пореди друго.“

2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Съдът преценява всички обстоятелства, 

свързани със законността на заповедта, и се 
произнася с определение, което се обявява на 
страните в съдебно заседание и не подлежи 
на обжалване.

(6) С определението съдът може да:
1. потвърди заповедта;
2. отмени заповедта;
3. отмени заповедта и да върне преписката 

на органа, издал заповедта, със задължителни 
указания относно прилагането на закона.“

§ 39. В чл. 120 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Преди предложението за изолиране в еди-

нична килия лишеният от свобода се изслушва 
от началника на затвора, като в предложението 
се отразява проведеното изслушване.

(5) Ако по време на изолирането лишеният от 
свобода покаже добро поведение или отпаднат 

основанията за изолирането му, органът, издал 
заповедта, го освобождава от изолация, преди 
да е изтекъл определеният срок.“

§ 40. В чл. 122 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „лишените от свобода“ се 
заменят с „осъдените и задържаните по реда 
на Наказателно-процесуалния кодекс лица, 
настанени в затворите, поправителните домове 
и затворническите общежития“ и се поставя 
запетая.

2. В ал. 2, изречение първо след думите „не 
е разрешено“ се добавя „или не е установено 
чия собственост са“.

§  41. В чл. 128, ал. 2, изречение първо 
накрая се добавя „и придобиват статус на 
здравноосигурени лица с непрекъснати здрав-
ноосигурителни права“.

§ 42. В чл. 135 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думите „държавни или общински“ 
се заличават, а след думите „лечебни заведе-
ния“ се добавя „извън местата за лишаване от 
свобода“.

2. В ал. 4 думите „държавни и общински“ се 
заличават, а след думите „лечебни заведения“ се 
добавя „извън местата за лишаване от свобода“.

§ 43. В чл. 139 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „незабавно“ се заличава.
2. В ал. 2, изречение първо думата „конста-

тирани“ се заменя с „получаване на данни или 
установяване на“.

§ 44. В чл. 152, ал. 2, т. 2 думата „рециди-
ва“ се заменя с „риска от рецидив“, а думата 
„значителни“ се заличава.

§ 45. В глава единадесета, раздел І думата 
„рецидива“ се заменя с „риска от рецидив“, а 
думата „значителни“ се заличава.

§ 46. В чл. 153 ал. 1 се изменя така:
„(1) Осъдените, обвиняемите и подсъдими-

те задължително се включват в програма за 
адаптация към условията в затворите или в 
поправителните домове непосредствено след 
постъпването им в тях.“

§ 47. В чл. 154 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По време на престоя в приемното от-

деление всеки осъден се включва в програмата 
за адаптация, изготвя се оценка на риска от 
рецидив и от вреди и първоначален доклад.“

2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Пър-

воначалният доклад включва:“;
б) в т. 1 думата „значителни“ се заличава;
в) в т. 3 думата „значителни“ се заличава.
3. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) За лицата с психиатрични и ментални 

отклонения, за които е невъзможно да се из-
вършат диагностичните дейности по ал. 1, се 
провежда психиатрично или психологическо 
изследване.
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(4) Обвиняемите и подсъдимите, настанени 
в приемното отделение, се включват в програ-
мата за адаптация и за тях  се изготвя анализ 
на риска от вреди.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея ду-
мата „осъдения“ се заменя с „риска от рецидив 
и риска от вреди“.

§ 48. В чл. 156 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Индивидуалният план за 
изпълнение на присъдата“ се заменят със „След 
приключване на програмата за адаптация за 
всеки осъден се изготвя индивидуален план за 
изпълнение на присъдата, който“.

2. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „и от вреди“.
3. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „и от вреди“.
§ 49. В чл. 157, ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 50. Създава се чл. 157а:
„Чл. 157а. (1) Преди освобождаване лише-

ните от свобода се включват в специализирана 
програма за подготовка за живот на свобода.

(2) Програмата за подготовка за живот на 
свобода е с продължителност от един до три 
месеца.

(3) При реализиране на програмата по ал. 1 
с всеки осъден се изработва план за действие, 
включващ реалистични и практически  стъпки 
за справяне в условията на свободен живот.“

§ 51. В чл. 161 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думите „Министерството на пра-
восъдието“ се заменят с „Министерството на 
образованието, младежта и науката“.

2. Създава се ал. 4:
„(4) За нуждите на училищата в местата 

за лишаване от свобода Министерството на 
правосъдието осигурява и предоставя собствен 
сграден фонд.“

§ 52. В чл. 176, т. 6 след думите „Наказател-
но-процесуалния кодекс“ се добавя „и Закона 
за съдебната власт“.

§ 53. В чл. 181, ал. 1 след думите „На осво-
бодените“ се добавя „с изключение на тези по 
чл. 176, т. 5“ и се поставя запетая.

§ 54. В чл. 202 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пробационните служби организират 

и ръководят работата на пробационните слу-
жители.“

2. В ал. 2 думите „областните пробационни 
служби“ се заменят с „пробационните служи-
тели“.

3. В ал. 3, т. 1 след думите „пробационен 
служител“ се добавя „или юрисконсулт от съ-
ответната териториална служба“.

4. В ал. 6 думите „пробационните служби“ 
се заменят с „областните служби „Изпълнение 
на наказанията“.

§ 55. В чл. 205, ал. 3 в изречение второ след 
думите „съответната прокуратура“ се поставя 
запетая и се добавя „кметът на населеното 
място и съответният началник на районното 
управление на Министерството на вътрешните 
работи“. 

§ 56. В чл. 206 ал. 2 се отменя.
§ 57. В чл. 207 се правят следните допъл-

нения:
1. В ал. 1 след думите „да се яви“ се добавя 

„в срок до 7 дни“.
2. В ал. 2 след думите „на указания“ се 

добавя „му“.
§ 58. В чл. 208 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се 

добавя „кметът на населеното място по мес-
тоизпълнение на наказанието и съответният 
началник на районното управление на Минис-
терството на вътрешните работи“ и се създава 
изречение второ: „В уведомителното писмо се 
отбелязват данни за осъденото лице, характерът 
на извършеното престъпление, размерът и видът 
на постановените от съда пробационни мерки.“

2. В ал. 2 думите „В срока по чл. 207, ал. 1 
за всеки осъден“ се заменят с „В тридневен 
срок от явяването на осъдения пред пробаци-
онния служител“.

§ 59. В чл. 209 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „значителни“ се заличава;
б) в т. 2 думата „значителни“ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Правилата за оценка на риска от рецидив 

и риска от вреди се утвърждават от министъра 
на правосъдието.“

§ 60. В чл. 210 ал. 3 се изменя така:
„(3) Времето за стационарно или домашно 

лечение на осъденото лице, удостоверено с 
официален документ, издаден от личния  или 
лекуващия лекар, от лекарска консултативна 
комисия или от лекар по дентална медицина, 
се зачита за изтърпяна пробационна мярка 
задължителна регистрация.“

§ 61. В чл. 211, ал. 1, т. 2 думите „настаня-
ване на“ се заменят с „домашно или болнично“.

§ 62. В чл. 213 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнението на пробационната мярка 

ограничения на свободното придвижване се 
контролира чрез проверки по план и график, 
изготвени от пробационния служител и съгла-
сувани с началника на съответното районно 
управление на Министерството на вътрешните 
работи или с оправомощено от него длъж-
ностно лице.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Проверките по ал. 1 се извършват от 

пробационен служител или определено от него 
длъжностно лице.“

3. В ал. 3 след думата „Забраната“ се добавя 
„по чл. 42б, ал. 3, т. 1 от Наказателния кодекс“.

§ 63. В чл. 221, ал. 4 думите „7 работни дни“ 
се заменят с „56 часа“, а след думата „месеч-
но“ се добавя „при спазване разпоредбите на 
Кодекса на труда“.

§ 64. В чл. 225 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „оценка за“ се заменят с 
„доклад за оценка на“.

2. В ал. 2 думата „Оценката“ се заменя с 
„Докладът“.

§ 65. В чл. 227 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. забележка;“.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 2“ се заличават, 

думите „областното звено“ се заменят с „област-
ната служба“, а след думите „на нарушителя“ 
се добавя „или запознаване с и приемане на 
писмените му обяснения“.

§ 66. В чл. 228 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „При внасяне на пред-
ложение“ се заменят със „След приемане от 
пробационния съвет на предложението“, а 
след думите „се спира“ се поставя запетая и 
се добавя „към който момент се изчислява и 
неизтърпяната част от наказанието пробация“.

2. Алинея 2 се отменя.
§  67. В чл. 229 думите „специализиран 

пробационен служител на пробационната 
служба“ се заменят с „определени пробаци-
онни служители със специална подготовка“.

§  68. В чл. 230 в текста преди т. 1 думите 
„Специализираният пробационен служител“ се 
заменят с „Пробационен служител по чл. 229“, 
след думите „педагогическа стая“ съюзът „и“ се 
заменя със запетая и след думите „педагогически 
съветник“ се добавя „и член от местната коми-
сия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни“.

§ 69. В чл. 241 се създава ал. 4:
„(4) Когато лицата с мярка за неотклонение 

задържане под стража не могат да бъдат нас-
танени по реда на ал. 1, по мотивирано пред-
ложение на началника на областната служба 
„Изпълнение на наказанията“ или на началника 
на арестите в съответната териториална служба 
могат да бъдат настанени с разпореждане на 
съответния съд в друг арест, който е най-близко 
до района на досъдебното производство или де-
лото, съобразно съществуващите възможности.“

§ 70. В чл. 243 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думата „колетни“ се заменя с 
„хранителни“.

2. Създава се ал. 5:
„(5) На постъпващите в ареста лица се 

извършва изследване за риска от вреди и се 
следят поведенческите им прояви за времето 
на задържането. Документацията по случая се 
предава с лицето при неговото преместване в 
друг арест или в затвор.“

§  71.  В чл. 245, ал. 1 накрая се поставя 
запетая и се добавя „определение за взетата 
мярка за неотклонение задържане под стража 
и справка за съдимост“.

§ 72. В чл. 250 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1 след думите „арест в друг“ се до-
бавя „извън случаите по чл. 241, ал. 4“.

2. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Обвиняемите и подсъдимите се изпра-

щат в лечебни заведения с разпореждане на 
съответния прокурор или съд по предложение 
на началника на затвора или поправителния 
дом, началника на областната служба „Из-
пълнение на наказанията“ или началника на 
арестите в съответната териториална служба.

(4) Когато в лечебните заведения към мес-
тата за лишаване от свобода няма условия за 
провеждане на необходимото лечение, налагат 
се консултативни прегледи, специализирани 
изследвания или лечение на инфекциозни 
заболявания, обвиняемите и подсъдимите се 
изпращат по реда на ал. 3 в лечебни заведения 
извън местата за лишаване от свобода.

(5) Необходимостта от изпращане на об-
виняем или подсъдим в лечебно заведение се 
мотивира от директора на специализираната 
болница за активно лечение на лишени от 
свобода, от директора на медицинския център 
или от медицинския специалист към ареста.

(6) Транспортирането и охраната на обвиня-
емите и подсъдимите до и в лечебните заведения 
се организира със заповед на началника на 
затвора или поправителния дом, началника на 
областната служба „Изпълнение на наказанията“ 
или на началника на арестите в съответната 
териториална служба.“

§ 73. В чл. 255, ал. 2 след думите „лечебно 
заведение“ се добавя „включително извън мес-
тата за лишаване от свобода, при условията 
и по реда  на чл. 250, ал. 5 и 6“ и се поставя 
запетая.

§ 74. В чл. 256 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „по време на които могат 

да получават“ се заличават;
б) в т. 2 думите „защитника и повереника“ 

се заменят със „защитници и повереници“;
в) създава се т. 5:
„5. на парични суми до размера на една 

минимална работна заплата, установена за 
страната.“

2. В ал. 4 след думите „броят свиждания“ 
запетаята се заменя със съюза „и“ и думите „и 
сумите за лично ползване“ се заличават.

§ 75. Създава се чл. 258а:
„Чл. 258а. Министърът на правосъдието 

утвърждава списък на разрешените вещи и 
предмети, които осъдените, обвиняемите и 
подсъдимите, настанени в арестите, могат да 
държат при себе си и да ползват.“

§ 76. В параграф 13 от преходните и заклю-
чителните разпоредби думите „три години след 
приемането на програмата по § 11“ се заменят 
с „от 1 януари 2019 г.“.

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 19 декември 2012 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

11612
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УКАЗ № 461
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за допълнение на Закона за защита на 
класифицираната информация, приет от ХLI 
Народно събрание на 18 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за допълнение на Закона за защита на класи-
фицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 
2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 
2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 
от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 
66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 
2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 

от 2011 г. и бр. 44 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 14, т. 2 след думата „издава“ се пос-
тавя запетая и се добавя „отнема и прекратява“.

§  2. В глава шеста, раздел V се създават 
чл. 94а – 94в:

„Чл. 94а. Държавна агенция „Национална си-
гурност“ отнема издадения сертификат по чл. 14, 
т. 2 по писмено предложение на органа по прекия 
контрол по защита на класифицираната инфор-
мация при констатирани системни нарушения на 
изискванията за сигурност на класифицираната 
информация, създавана, обработвана, съхраня-
вана и пренасяна в АИС или мрежа.

Чл. 94б. Държавна агенция „Национална 
сигурност“ прекратява действието на издадения 
сертификат по чл. 14, т. 2:

1. с изтичане срока на действие на издадения 
сертификат за сигурност на АИС или мрежи;

2. при премахване или промяна на нивото 
на класификация на информацията, която се 
създава, обработва, съхранява и пренася в АИС 
или мрежи;

3. при прекратяване експлоатацията на АИС 
или мрежи;

4. при закриване на организационната еди-
ница без правоприемник.

Чл. 94в. Отнемането и прекратяването на 
издаден сертификат по чл. 14, т. 2:

1. не подлежи на обжалване по съдебен ред;
2. може да се обжалва пред ДКСИ при усло-

вията, по реда и в срока по глава пета, раздел V.“

Заключителна разпоредба 
§ 3. В двумесечен срок от влизането в сила 

на този закон Министерският съвет приема 
необходимите изменения и допълнения в на-
редбата по чл. 90, ал. 1.

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 18 декември 2012 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

11614

УКАЗ № 462
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-
конът за изменение и допълнение на Закона за 
семейни помощи за деца, приет от ХLI Народно 
събрание на 20 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г. 

Президент на републиката:  
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за семей-
ни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; 
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 
от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 
95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 
2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., 

бр. 99 от 2011 г. и бр. 54 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. редовно посещава подготвителните групи 

в детските градини или подготвителните групи 
в училищата за задължителна предучилищна 
подготовка на децата, освен ако това е невъз-
можно поради здравословното му състояние;“

б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно 
т. 3 и 4.

2. В ал. 2 думите „т. 1 – 3“ се заменят с 
„т. 1 – 4“.

3. В ал. 7 думите „т. 1 и 3“ се заменят с 
„т. 1 и 4“.

4. В ал. 8 думите „т. 1 и 3“ се заменят с 
„т. 1 и 4“.

5. В ал. 9 думите „т. 1, 2 и 3“ се заличават.
6. В ал. 10 думите „т. 1 и 3“ се заменят с 

„т. 1 и 4“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 септември 

2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събра-

ние на 20 декември 2012 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева
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УКАЗ № 464
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за изменение и допълнение на Закона за 
достъп и разкриване на документите и за обявя-
ване на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, приет от 
ХLI Народно събрание на 18 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за достъп 
и разкриване на документите и за обявяване 
на  принадлежност  на  български  граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия (обн., 
ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 
2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 
от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 

и 48 от 2011 г., бр. 25, 38 и 87 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 7 накрая се добавя „разследващите 

полицаи, военните разследващи полицаи, раз-
следващите митнически инспектори“;

б) точка 14 се изменя така:
„14. главният секретар, генералните директо-

ри, заместник генералните директори, главните 
директори, заместник главните директори, 
директорите, заместник-директорите, начални-
ците и заместник-началниците на управления, 
районни служби, бази гранично-полицейски 
кораби, гранични контролно-пропускателни 
пунктове, районни центрове 112 и началниците 
на участъци, отдели и сектори в Министер-
ството на вътрешните работи и началниците 
на структури по чл. 9, ал. 3 от Закона за Ми-
нистерството на вътрешните работи;“

в) в т. 26 думите „централната и територи-
алната администрация“ се заменят с  „адми-
нистрацията“;

г) в т. 27 накрая се добавя „и научните 
съвети“.

2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „собствениците, директорите“ 

се заменят със „собствениците, управителите, 
директорите“;

б) в т. 5 накрая се поставя запетая и се 
добавя „както и учредителите на юридически 
лица с нестопанска цел“;

в) създава се нова т. 9: 
„9. членовете на управителните, контролните 

и надзорните органи на преобразувани и при-
ватизирани държавни и общински предприятия 
и членовете на управителните, контролните и 
надзорните органи на дружес-тва, както и едно-

лични фирми и еднолични търговци, придобили 
акции или дялове в приватизирани държавни 
и общински предприятия или обособени части 
от тях; членовете на управителните и контрол-
ните органи на приватизационните фондове;“

г) досегашните т. 9, 10, 11, 12 и 13 стават 
съответно т. 10, 11, 12, 13 и 14. 

§ 2. Член 24 се отменя.
§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „При-

надлежност към органите по чл. 1 се устано-
вява въз основа на документи, съдържащи се 
в информационните фондове, както следва:“.

2. В т. 1, 2 и 3 думите „установяване на 
дейност на“ се заличават.

§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. лица, заемали или заемащи публични 

длъжности, както и извършвали или извър-
шващи публични дейности от 10 ноември 1989 г. 
до извършването на проверката;“

б) точка 3 се изменя така:
„3. новоназначени или новоизбрани лица 

на публична длъжност или за извършване на  
публична дейност – при кадрови промени;“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Резултатите от проверката на лицата 

по ал. 1, т. 1 се публикуват от комисията в 
7-дневен срок на интернет страницата є и в 
бюлетина по чл. 14.“

§  5.  В чл. 27, ал. 3 изречение първо се 
изменя така: „Предварителната проверка се 
извършва в срок до 30 дни и резултатът от нея 
се предоставя в писмена форма на заявителя.“

§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Документите, въз основа на които е 

установена и обявена принадлежност на лицата 
по чл. 26, ал. 1 към органите по чл. 1, се пуб-
ликуват на интернет страницата на комисията.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 7. В § 5 от преходните и заключителните 

разпоредби думите „Националната служба за 
охрана“ се заменят с „Министерството на въ-
трешните работи“.

§ 8. Параграф 12 от преходните и заключи-
телните разпоредби се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Националната служба за охрана осъ-

ществява охраната на сградата, архива и иму-
ществото на комисията в срок до 4 месеца от 
влизането в сила на закона.

§ 10. В срока по § 9 Министерският съвет 
привежда в съответствие с този закон подзако-
новите нормативни актове, с които се определят 
обектите, охранявани от Министерството на 
вътрешните работи, и осигурява средства за 
охраната на сградата, архива и имуществото 
на комисията.

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 18 декември 2012 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева
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ПРЕЗИДЕНТ   
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 428
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Христо Георгиев Гуджев – из-

вънреден и пълномощен посланик на Република 
България в Мексиканските съединени щати, 
и за извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Република Гватемала 
със седалище в Мексико.

Изпълнението на указа възлагам на минис-
търа на външните работи.

Издаден в София на 17 декември 2012 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

11568

УКАЗ № 429
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Светла Цветанова Стефано-

ва – извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Република Куба, и за 
извънреден и пълномощен посланик на Репуб-
лика България в Доминиканската република 
със седалище в Хавана.

Изпълнението на указа възлагам на минис-
търа на външните работи.

Издаден в София на 17 декември 2012 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

11569

УКАЗ № 435
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 8, 
ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Константин Кирилов Казаков 

за председател на Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“, считано от 1 януари 2013 г.

Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

11684

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за допълнение на Постановление № 6 на Ми-
нистерския съвет от 2012 г. за осигуряване на 
средства за крайни декодиращи устройства на 
лица със специфични социални потребности 
за приемане на наземно цифрово телевизи-
онно  радиоразпръскване  и  за  провеждане 
на национална информационна кампания за 
въвеждане на наземно цифрово телевизионно 

радиоразпръскване (ДВ, бр. 7 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 4 накрая се добавя „с изключение 
на случаите по чл. 4, т. 2 от същия закон“.

Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството 
на държавния бюджет и § 4, ал. 4, т. 2 от 
преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2012 г.

§  3. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на финансите и на 
министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 19 
декември 2012 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

11627

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за 
таксите, които се събират от Комисията за 
регулиране на съобщенията за 2012 г. по За-
кона за електронните съобщения, приета с 
Постановление № 374 на Министерския съвет 

от 2011 г. (ДВ, бр. 107 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В наименованието думите „за 2012 г.“ 
се заличават.

УКАЗ № 463
На основание чл. 129, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Сотир Стефанов Цацаров за 

Главен прокурор на Република България.
Издаден в София на 21 декември 2012 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Диана Ковачева
11683
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§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В таблицата към ал. 1:
а) в т. 4 числото „250“ се заличава;
б) създават се т. 4.1 и 4.2:

„

4.1. до 50 GHz 250

4.2. над 50 GHz 100
“

2. Създава се нова ал. 8: 
„(8) За издаване на разрешение за ползване 

на индивидуално определен ограничен ре-
сурс – радиочестотен спектър в радиочестотна 
лента 2500-2690 MHz, за обществени наземни 
мрежи, позволяващи предоставяне на елек-
тронни съобщителни услуги с национален 
обхват, се събира еднократна административна 
такса в размер, определен по формулата по 
чл. 2, ал. 7.“

3. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно 
ал. 9 и 10.

§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. При предоставяне на допълнителен 

радиочестотен спектър на предприятия с 
издадени разрешения за ползване на инди-
видуално определен ограничен ресурс – ра-
диочестотен спектър, за осъществяване на 
електронни съобщения чрез обществени 
мобилни наземни мрежи, както и при пре-
доставяне на допълнителен радиочестотен 
спектър на предприятия с издадени разреше-
ния за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
в радиочестотна лента 2500-2690 MHz, за 
обществени наземни мрежи, позволяващи 
предоставяне на електронни съобщителни 
услуги, се събира допълнителна еднократ-
на административна такса за дейностите 
по чл. 2, ал. 7, съответно по чл. 2, ал. 8, в 
зависимост от времето, през което ще се 
използва предоставеният допълнителен огра-
ничен ресурс – радиочестотен спектър – до 
изтичане срока на разрешението:

№ 
по 
ред

За осъществяване на електрон-
ни съобщения чрез

Такса
(в лв.)

1. Обществени мобилни наземни 
мрежи 

1.1. в обхват 420 MHz, с изключение 
на мрежи по т. 1.6 – за всеки 
1 Hz за всяка една година, за 
която ще се ползва, от срока на 
разрешението

0,23

1.2. в обхват 460 MHz, с изключение 
на мрежи по т. 1.6 – за всеки 
1 Hz за всяка една година, за 
която ще се ползва, от срока на 
разрешението

0,23

№ 
по 
ред

За осъществяване на електрон-
ни съобщения чрез

Такса
(в лв.)

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

0,25

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

0,19

1.5. в обхват 2 GHz – за всеки 1 Hz 
за всяка една година, за която 
ще се ползва, от срока на раз-
решението

0,11

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

3,00

2. Обществени наземни мрежи в 
радиочестотна лента 2500 – 2690 
MHz – за всеки 1 Hz за всяка една 
година, за която ще се ползва, 
от срока на разрешението

0,09

“
§ 4. В чл. 5 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) За предприятия с годишни брутни 

приходи над 100 000 лв. от цялата дейност по 
предоставянето на електронни съобщителни 
мрежи и/или услуги, без ДДС, годишната 
такса по ал. 1 е в размер 0,2 на сто.

(3) За предприятия с годишни брутни 
приходи под 100 000 лв. от цялата дейност по 
предоставянето на електронни съобщителни 
мрежи и/или услуги, без ДДС, годишната 
такса по ал. 1 е в размер 0 на сто.“

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В таблицата към ал. 1:
а) в т. 3.2 думите „до 35 GHz“ се заменят 

с „oт 10 GHz до 35 GHz“; 
б) в т. 3.3 думите „над 35 GHz“ се заменят 

с „от 35 GHz до 50 GHz“;
в) създава се т. 3.4:

„

3.4. от 50 GHz до 70 GHz 0,5
“

г) създава се т. 4:
„

4. Електронни съобщителни мрежи от 
неподвижната радиослужба от вида 
„точка – точка“ за работна честота 
над 70 GHz

0,2

“
д) създава се т. 5:

„

5. Обществени наземни мрежи в ра-
диочестотна лента 2500-2690 MHz 100 000

“
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2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 3“ се заменят 
с „ал. 1, т. 3 и 4“.

§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 таблицата се изменя така: 

„

№
по
ред

За ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс

Такса
(в лв.)

1. За национално значим номер с 
8-цифрена дължина 

0,24 

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

0,16

3. За номер от предоставен блок от 
1 000 000 или 100 000 национал-
но значими номера с 9-цифрена 
дължина

0,16

4. За номер след код „700“ 1,60
5. За номер след код „800“ 1,60
6. За номер след код „90“ 4
7. За национално значим номер за 

достъп до услугата комутируем 
достъп до интернет

7.1. за номер с формат 13АХ 2 500 
7.2. за номер с формат 13АХУ 500 
7.3. за номер с формат 13АХУZ 50 
8. За номер за достъп до телефонни 

справочни услуги 118ХУ
2 500 

9. За национално значим номер с 
12-цифрена дължина за достъп 
до услуги, при които се използва 
комуникация Машина-Машина 
(М2М) 

0,10

10. За кратки номера от ННП с първа 
цифра „1“

10.1. за номер с дължина три цифри 25 000
10.2. за номер с дължина четири цифри 10 000
10.3. за номер с дължина пет цифри 2 500
11. За код за избор на оператор 2 400 
12. За код на мобилна мрежа (MNC) 

или (Т)MNC) 
1 000 

13. За международен код за иденти-
фикация на мрежата за предаване 
на данни (DNIC) 

1 000 

14. За международен код на точка за 
сигнализация (ISPC)

500 

15. За национален код на точка за 
сигнализация (NSPC)

50

“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения 

и допълнения: 
1. В ал. 1, т. 5 думите „в случай че предпри-

ятието не е вписано служебно от комисията“ 
се заличават.

2. Създава се ал. 3:
„(3) За лицата, подали документи по елек-

тронен път, таксата по ал. 1, т. 1 – 9 се на-
малява с 20 на сто, като се закръглява към 
всеки пълен лев.“

§ 8. В чл. 13, ал. 3 думите „по чл. 6 – 8“ се 
заменят с „по чл. 6 и 7“.

§ 9. В чл. 14 се правят следните допълнения: 
1. В ал. 1 накрая се добавя „или се плащат 

в брой в касата є“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За дата на плащане, извършено по 

банков път, се счита датата на постъпване на 
таксите по сметката на Комисията за регули-
ране на съобщенията.“

Заключителна разпоредба
§  10.  Постановлението влиза в сила от 

1 януари 2013 г. с изключение на § 2, т. 2, § 3 и 
§ 5, т. 1, буква „д“, които влизат в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

11628

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за  изменение  и  допълнение  на Тарифата  за 
таксите,  които  се  събират  от  Комисията  за 
регулиране на съобщенията по Закона за по-
щенските услуги и по Закона за електронния 
документ  и  електронния  подпис,  приета  с 
Постановление № 144 на Министерския съвет 
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2002 г.; попр., 
бр. 69 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 66 и 71 от 
2003 г., бр. 31 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 2 

от 2008 г. и бр. 75 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В наименованието думите „и по Закона 
за електронния документ и електронния подпис“ 
се заличават.

§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „или на част от нея“ се 
заличават.

2. Създава се ал. 6:
„(6) За лицата, подали документи по елек-

тронен път, таксата се намалява с 20 на сто, 
като се закръгля към всеки пълен лев.“

§ 3. В чл. 18а думите „или на част от нея“ 
се заличават.

§ 4. В чл. 19 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За лицата, подали документи по елек-

тронен път, таксата се намалява с 20 на сто, 
като се закръгля към всеки пълен лев.“

§ 5. Наименованието на раздел III се из-
меня така:

„Раздел ІІІ
Такси за издаване на документи“.

§ 6. Членове 20 – 24 се отменят.
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§ 7. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „10“ се заменя с „5“.
2. В т. 2 числото „0,15“ се заменя с „0,50“.
§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения: 
1. В т. 1 числата „10“ и „0,01“ се заменят 

съответно с „5“ и с „0,03“.
2. В т. 2, буква „а“ числото „10“ се заменя 

с „5“.
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 2, 22, 

23, 24, 25 и 26“ се заменят с „по чл. 18, ал. 1 
и 2, чл. 18а и 18б“.

2. В ал. 2 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 1, 
чл. 20, ал. 2 и чл. 21“ се заменят с „по чл. 18, 
ал. 5, чл. 19, 25 и 26“.

§ 10. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. Таксите по чл. 18, ал. 3 и 4 се 

заплащат на тримесечие на базата на съот-
ветните приходи, както следва: 

а) за първите три тримесечия – до 30 дни 
след датата на изтичане на съответното три-
месечие; 

б) за четвъртото тримесечие – до 30 дни 
след датата на одиторската заверка на годиш-
ния счетоводен отчет.“

§ 11. В чл. 28 се създава ал. 3:
„(3) За дата на плащане, извършено по 

банков път, се счита датата на постъпване 
на таксите по сметката на Комисията за ре-
гулиране на съобщенията.“

§ 12. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Недължимо платени такси се връ-

щат по искане на заинтересованата страна.“

Заключителна разпоредба
§ 13. Поставлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник".
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 4 
за  таксите,  които  се  събират  в  системата 
на Министерството  на  вътрешните  работи 
по  Закона  за  държавните  такси,  приета  с 
Постановление № 53 на Министерския съвет 
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и 
доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 
от 2000 г., бр. 27, 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 
34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 
2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., 
бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г.; попр., 
бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75 от 
2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 
и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г. и 

бр. 27 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. В т. 41 след думите „издаване на“ се 
добавя „предварително“ и числото „20“ се 
заменя с „60“.

2. Създават се т. 47 – 49: 
„47. за издаване на Европейски паспорт за 

огнестрелно оръжие – 110 лв.;
48. за издаване на предварително писмено 

одобрение за придобиване на огнестрелно 
оръжие и боеприпаси в друга държава член-
ка – 20 лв.;

49. за издаване на разрешение за употре-
ба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на 
стрелбища – 300 лв.“

§ 2. В чл. 21, ал. 3 и 4 цифрата „1“ се за-
меня с „2“.

§ 3. В чл. 25, ал. 2 цифрата „4“ се заменя 
с „9“.

§ 4. В чл. 26, т. 3 цифрата „5“ се заменя 
със „7“. 

§ 5. В чл. 31а, ал. 1 т. 1 – 4 се изменят така:
„1. за пожарогасителна дейност:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените доку-

менти – 185 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 280 лв.;
б) в обекти на територията на Областно 

управление „Пожарна безопасност и защита 
на населението“/Столично управление „По-
жарна безопасност и защита на населението“:

аа) за разглеждане на представените доку-
менти – 225 лв.;

бб) при издаване на разрешение – 540 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна: 
аа) за разглеждане на представените доку-

менти – 475 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 948 лв.;
2. за спасителна дейност:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените доку-

менти – 185 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 280 лв.;
б) в обекти на територията на Областно 

управление „Пожарна безопасност и защита 
на населението“/Столично управление „По-
жарна безопасност и защита на населението“:

аа) за разглеждане на представените доку-
менти – 225 лв.;

бб) при издаване на разрешение – 540 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна: 
аа) за разглеждане на представените доку-

менти – 475 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 948 лв.;
3. за противопожарно обезопасяване и про-

веждане на превантивни и организационни 
мероприятия за осигуряване на пожарната 
безопасност в обекти:

а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените доку-

менти – 177 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 160 лв.;
б) в обекти на територията на Областно 
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управление „Пожарна безопасност и защита 
на населението“/Столично управление „По-
жарна безопасност и защита на населението“:

аа) за разглеждане на представените доку-
менти – 188 лв.;

бб) при издаване на разрешение – 320 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна: 
аа) за разглеждане на представените доку-

менти – 456 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 670 лв.;
4. за експлоатация на противопожарни 

уреди и съоръжения:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените доку-

менти – 185 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 280 лв.;
б) в обекти на територията на Областно 

управление „Пожарна безопасност и защита 
на населението“/Столично управление „По-
жарна безопасност и защита на населението“: 

аа) за разглеждане на представените доку-
менти – 225 лв.;

бб) при издаване на разрешение – 540 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна: 
аа) за разглеждане на представените доку-

менти – 475 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 948 лв.“
§ 6. Създава се нов чл. 31б:
„Чл. 31б. За издаване на разрешение на 

продукт за пожарогасене по отношение на 
гасителната му ефективност се събират след-
ните такси: 

1. за разглеждане на представените доку-
менти – 181 лв.;

2. при издаване на разрешение – 444 лв.“
§ 7. Досегашните чл. 31б и 31в стават съ-

ответно чл. 31в и 31г.

Заключителна разпоредба
§ 8. Параграфи 2, 3, 4 и 5 влизат в сила от 

1 януари 2013 г. 
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение на Наредбата за командировъч-
ните средства при задграничен мандат, приета 
с  Постановление  № 188  на  Министерския 
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; 
изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 
2009 г., бр. 40 от 2010 г. и бр. 2 и 104 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В преходните и заключителните раз-
поредби се правят следните изменения:

1. В § 8 думите „2013 г.“ се заменят с 
„2014 г.“.

2. В § 8а думите „2012 г.“ се заменят с 
„2013 г.“.

Заключителна разпоредба

§  2.  Постановлението влиза в сила от 
1 януари 2013 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

11631

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 
 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за определяне размера на социалната пенсия 
за старост

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. (1) Определя за периода от 
1 януари до 31 март 2013 г. размер на социал-
ната пенсия за старост – 100,86 лв. месечно.

(2) Определя от 1 април 2013 г. нов размер 
на социалната пенсия за старост – 110 лв. 
месечно.

Заключителни разпоредби

§ 1. Пенсиите, отпуснати до 31 декември 
2012 г. по отменените чл. 89 и 90 от Кодекса 
за социално осигуряване (КСО), се прирав-
няват, както следва:

1. Социалната пенсия за старост по отме-
нения чл. 89 КСО – на социалната пенсия за 
старост по чл. 89а КСО.

2. Социалната пенсия за инвалидност по 
отменения чл. 90 КСО – на социалната пенсия 
за инвалидност по чл. 90а КСО.

§ 2. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 89а, ал. 2 КСО.

§  3. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на финансите и на 
управителя на Националния осигурителен 
институт.

§  4.  Постановлението влиза в сила от 
1 януари 2013 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

11632
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за  приемане  на  план-сметка  за  разходите 
по  подготовката  и  произвеждането  на  на-
ционален референдум на 27 януари 2013 г. с 
въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика 
в Република България чрез изграждане на 

нова ядрена електроцентрала?“ 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Приема план-сметка за разходите по 
подготовката и произвеждането на национа-
лен референдум на 27 януари 2013 г. на обща 
сума 13 805 000 лв., разпределени съгласно 
приложението.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят, 
както следва:

1. за 2012 г. – чрез преструктуриране на 
разходите по централния бюджет за 2012 г.;

2. за 2013 г. – за сметка на предвидените 
за референдума средства по централния бю-
джет за 2013 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по бюджетите на 
съответните първостепенни разпоредители с 
бюджетни кредити и по централния бюджет 
за съответните години.

Чл. 4. Министърът на финансите в рамките 
на утвърдените по приложението към чл. 1 
средства може да одобрява компенсирани 
промени между отделните разходни позиции 
по предложение на първостепенните разпо-
редители с бюджетни кредити.

Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители 
с бюджетни кредити до 31 март 2013 г. да 
представят на министъра на финансите отчет 
за изразходваните средства.

(2) С размера на неусвоените средства 
министърът на финансите да извърши съот-
ветните промени по бюджетите на първосте-
пенните разпоредители с бюджетни кредити 
и по централния бюджет за 2013 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основа-
ние чл. 5, ал. 1 от Закона за прякото участие 
на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление и чл. 28, ал. 1 от Закона за 
устройството на държавния бюджет.

§  2. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2012 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

Приложение 
 към чл. 1

ПЛАН-СМЕТКА

за разходите по подготовката и произвеждането на национален референдум с въпрос „Да се разви-
ва ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентра-

ла?“ на 27 януари 2013 г.

№ 
по 
ред

Наименование на разходите Сума 
(в лв.)

общо разходи, 
в т.ч. за:

2012 г. 2013 г.

1 2 3 (к.4+к.5) 4 5

1. Разходи по бюджета на Министерския съвет за орга-
низационно-техническа подготовка на референдума, 
в т.ч.:

9 960 000 575 000 9 385 000

1.1. За възнаграждения на членовете на Централната 
избирателна комисия, по граждански договори и по 
трудови правоотношения. За материално-техническо 
осигуряване дейността на Централната избирателна 
комисия

1 425 000 135 000 1 290 000

1.2. За разяснителна кампания от Централната избирателна 
комисия за правата и задълженията на гражданите и 
за начина на гласуване

100 000 35 000 65 000

1.3. За логистично осигуряване на референдума от адми-
нистрацията на Министерския съвет, от областните 
и общинските администрации

3 830 000 30 000 3 800 000
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№ 
по 
ред

Наименование на разходите Сума 
(в лв.)

общо разходи, 
в т.ч. за:

2012 г. 2013 г.

1 2 3 (к.4+к.5) 4 5

1.4. За възнаграждения на членовете на районните и сек-
ционните избирателни комисии

3 885 000 375 000 3 510 000

1.5. За обработка на данните от гласуването и издаване 
на бюлетин с резултатите

720 000   720 000

2. Разходи по бюджета на Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството – Главна ди-
рекция „Гражданска регистрация и административно 
обслужване“

 520 000   520 000

3. Разходи по бюджета на Министерството на вътреш-
ните работи

 2 800 000   2 800 000

4. Разходи по бюджета на Министерството на външните 
работи

 500 000   500 000

5. Разходи по бюджета на Министерството на отбраната  11 000   11 000

6. Разходи по бюджета на Министерството на образо-
ванието, младежта и науката

 14 000   14 000

  ОБЩО: 13 805 000 575 000 13 230 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за  допълнение  на Постановление № 66  на 
Министерския съвет от 1996 г. за кадрово 
осигуряване на някои дейности в бюджетните 
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. 
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., 
бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 
от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 

2011 г. и бр. 49 и 80 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В допълнителните и заключителните 
разпоредби се създава § 1б:

„§ 1б. (1) Числеността на персонала, 
определена с допълнителните разписания 
на длъжностите за лицата, назначени при 
условията и по реда на чл. 1, не може да 
бъде увеличавана, а незаетите длъжности 
се закриват от датата на влизане в сила на 
постановлението. 

(2) При прекратяване на трудови право-
отношения с лица, назначени при условията 
и по реда на чл. 1, освободената длъжност 
се закрива и числеността на персонала по 
допълнителните разписания на длъжностите 
по ал. 1 се намалява с броя на освободените 
лица.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за определяне на Тарифа, по която се запла-
щат предаванията по Българската национална 
телевизия  и  Българското  национално  радио 
и техните регионални центрове в рамките на 
информационно-разяснителната  кампания  за 
националния референдум на 27 януари 2013 г. 
с въпрос: „Да се развива ли ядрената енерге-
тика в Република България чрез изграждане 

на нова ядрена електроцентрала?“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Член единствен. Определя Тарифа, по която 
се заплащат предаванията по Българската на-
ционална телевизия и Българското национално 
радио и техните регионални центрове в рамките 
на информационно-разяснителната кампания за 
националния референдум на 27 януари 2013 г. с 
въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика 
в Република България чрез изграждане на нова 
ядрена електроцентрала?“, както следва:
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I. Телевизионни предавания

ТЕЛЕВИЗИ-
ОНЕН  

КАНАЛ

ДЕН 
ОТ СЕДМИЦАТА

ЧАСОВИ 
ПОЯС

ЦЕНА

КЛИП – 
ЛВ./МИН.

ХРОНИКА –
ЛВ./МИН.

ДИСПУТ –
ЛВ./МИН.

БНТ 1

ВСТЪПИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛ-
НИ КЛИПОВЕ 1400

920* 180
ПОНЕДЕЛНИК –

ПЕТЪК

06,00 – 12,00 ч. 825

12,00 – 16,00 ч. 550

16,00 – 18,00 ч. 715

18,00 – 20,00 ч. 1100

20,00 – 22,00 ч. 2255

22,00 – 01,00 ч. 1650

01,00 – 06,00 ч. 330

СЪБОТА –
НЕДЕЛЯ

06,00 – 12,00 ч. 880

1150* 200

12,00 – 16,00 ч. 960

16,00 – 18,00 ч. 905

18,00 – 20,00 ч. 960

20,00 – 22,00 ч. 2800

22,00 – 01,00 ч. 1045

01,00 – 06,00 ч. 330

БНТ 2

ВСТЪПИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛ-
НИ КЛИПОВЕ 300    

ПОНЕДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

07,00 – 09,00 ч. 180

300* 100

09,00 – 12,00 ч. 150

12,00 – 16,00 ч. 120

16,00 – 18,00 ч. 250

18,00 – 23,00 ч. 220

23,00 – 07,00 ч. 100

БНТ Свят

ВСТЪПИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛ-
НИ КЛИПОВЕ 350    

ПОНЕДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

06,00 – 12,00 ч. 130

300* 120

12,00 – 18,00 ч. 250

18,00 – 23,00 ч. 320

23,00 – 01,00 ч. 190

01,00 – 06,00 ч. 150
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ІІ. Радиопредавания –  БНР

ПРОГРАМА 
„ХОРИ-
ЗОНТ“

ИЗЛЪЧВАНЕ НА КЛИПОВЕ КЛИП – 
ЛВ./МИН.

ХРОНИ-
КА – ЛВ./

МИН.

ДИС-
ПУТ – ЛВ./

МИН.

ПОНЕДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

07,00 – 15,00 ч. До 30 сек. – 190
До 1 мин. – 380

300 70
15,00 – 24,00 ч. До 30 сек. – 150

До 1 мин. – 300

ПРОГРАМА 
„ХРИСТО 
БОТЕВ“

ПОНЕДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

06,00 – 15,00 ч. До 30 сек. – 90
До 1 мин. – 180

120 50
15,00 – 20,00 ч. До 30 сек. – 50

До 1 мин. – 100

Регионални 
радиостан-
ции на БНР 

(София, 
Пловдив, 

Варна, Бла-
гоевград, 

Стара Заго-
ра, Шумен, 
Видин и 
Бургас)

ПОНЕДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ 07,00 – 19,00 ч. До 30 сек. – 35

До 1 мин. – 70 80 25

* В цената на хрониката са включени и разходите за изработка на репортажа.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 16 от Закона за пряко участие на гражда-

ните в държавната власт и местното самоуправление във връзка с 147, ал. 1 от Изборния кодекс.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 19 декември 2012 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение на Наредбата за заплатите на 
служителите в държавната администрация, 
приета  с  Постановление  № 129  на  Минис-
терския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 

2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се 
правят следните изменения:

1. В колона „Нива на основните месечни 
заплати“, на ред 25, степен 1, колона 1 „ми-
нимална“ числото „305“ се заменя с „310“. 

2. В колона „Нива на основните месечни 
заплати“, на ред 26:

а) в степен 1, колона 1 „минимална“ чис-
лото „300“ се заменя с „310“;

б) в степен 2, колона 1 „минимална“ чис-
лото „305“ се заменя с „310“.

3. В колона „Нива на основните месечни 
заплати“, на ред 27:

а) в степен 1, колона 1 „минимална“ чис-
лото „295“ се заменя с „310“;

б) в степен 2, колона 1 „минимална“ чис-
лото „300“ се заменя с „310“. 

4. В колона „Нива на основните месечни 
заплати“, на ред 28:

а) в степен 1, колона 1 „минимална“ чис-
лото „290“ се заменя с „310“;

б) в степен 2, колона 1 „минимална“ чис-
лото „295“ се заменя с „310“;

в) в степен 3, колона 1 „минимална“ чис-
лото „300“ се заменя с „310“.

Заключителна разпоредба

§ 2.  Постановлението влиза в сила от 
1 януари 2013 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда за 
провеждане на евакуация и разсредоточаване

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за усло-
вията и реда за провеждане на евакуация и 
разсредоточаване.

Заключителна разпоредба
Параграф  единствен. Постановлението 

влиза в сила от деня на обнародването му в 
„Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

НАРЕДБА
за условията и реда за провеждане на еваку-

ация и разсредоточаване 

Раздел І
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определят усло-
вията и редът за провеждане на евакуация и 
разсредоточаване. 

(2) Евакуация и/или разсредоточаване се 
осъществяват при обявяване на бедствено 
положение или при възникване на опасност 
от бедствие.

(3) В зависимост от времето за подготовка 
и оповестяване евакуацията и разсредоточава-
нето могат да бъдат незабавни – при земетре-
сения, ядрена или радиационна обстановка, 
инциденти с опасни вещества и материали, 
самолетни катастрофи, горски пожари и 
други опасности, или след предупреждение 
и оповестяване – наводнения, урагани, бури, 
снегонавявания и обледенявания.

(4) В зависимост от ситуацията може да не 
се провежда евакуация и разсредоточаване по 
ал. 3, а да се осъществи временно извеждане 
на лица, домашни и селскостопански животни 
без настаняване и изнасяне на имущество на 
безопасни места.

(5) Дейностите по провеждане на евакуация 
и разсредоточаване включват:

1. вземане на решение за провеждане на 
евакуация и разсредоточаване;

2. ранно предупреждение и оповестяване;
3. извеждане и транспортиране на хора и 

животни, изнасяне и преместване на културни 
и материални ценности;

4. настаняване и осигуряване на условия 
за живот и съхранение на културни и мате-
риални ценности;

5. връщане на евакуирано население, жи-
вотни, културни и материални ценности.

(6) Дейностите по ал. 5 се изпълняват от 
органите на изпълнителната власт, юриди-
ческите лица и едноличните търговци и/или 
самостоятелно от физическите лица.

Чл. 2. Провеждането на евакуация и раз-
средоточаване се осъществява при спазване 
на следните изисквания:

1. своевременно реагиране при възникване 
на ситуации, налагащи евакуация и разсре-
доточаване;

2. използване на всички възможности за 
оповестяване и информиране на населението;

3. точно изпълнение на задълженията от 
участващите в провеждането на евакуация и 
разсредоточаване;

4. ефективно използване на наличните 
ресурси при провеждане на евакуация и раз-
средоточаване;

5. наличие на актуални бази данни, не-
обходими за провеждане на евакуация и 
разсредоточаване;

6. единно ръководство и управление на 
евакуацията и разсредоточаването.

Чл. 3. На евакуация подлежат всички хора 
и животните от територията, определена за 
евакуация.

Чл. 4. На разсредоточаване подлежат:
1. ценни исторически и архивни документи, 

научна и техническа документация;
2. движими културни ценности;
3. лекарствени средства, медицински из-

делия, кръв и кръвни продукти, медицинска 
апаратура и болнично имущество;

4. хранителни продукти и промишлени сто-
ки от първа необходимост, семена и фуражи;

5. електронноизчислителна, комуникаци-
онна и информационна техника и програмни 
продукти;

6. резервни части, инструменти, ценно 
оборудване, суровини и готова продукция;

7. промишлени отрови, химикали, източни-
ци на йонизиращи лъчения, взривни вещества 
и горивно-смазочни материали;

8. административни и производствени 
дейности и услуги;

9. ценни книжа, парични знаци и скъпоцен-
ности, съхранявани в кредитни институции;

10. други движими материални ценности, 
включени в разчетите за евакуация и раз-
средоточаване на плановете за защита при 
бедствия.

Чл. 5. Евакуацията и разсредоточаването 
се извършват с транспортни средства и/или 
пеша.

Чл. 6. Организираната евакуация на хора и 
животни се извършва чрез сборни евакуаци-
онни пунктове (СЕП), евакуационни центрове 
(ЕЦ) и места за настаняване (МН). 

Чл. 7. Юридическите лица и едноличните 
търговци, включени в разчетите за евакуация и 
разсредоточаване, предоставят при поискване 
планираната помощ.
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Чл. 8.  Физическите лица са длъжни да 
спазват установения ред за провеждане на 
евакуация и разсредоточаване и да оказват 
съдействие.

Раздел ІІ
Планиране на евакуацията и разсредоточа-

ването

Чл. 9. (1) Евакуацията и разсредоточа-
ването се планира на общинско, областно 
и национално ниво, като към съответните 
части от плановете за защита при бедствия 
по чл. 9 от Закона за защита при бедствия се 
изготвят разчети.

(2) Разчетите за евакуация и разсредото-
чаване включват:

1. начините и способите за оповестяване;
2. местата на СЕП, ЕЦ и МН;
3. отговорниците и състава на СЕП, ЕЦ и 

МН и техните задължения при провеждане 
на евакуация и разсредоточаване;

4. транспортните средства, необходими за 
провеждането на евакуацията и разсредото-
чаването;

5. основните и резервните маршрути за 
евакуация и разсредоточаване и организацията 
на движението;

6. реда за настаняване и осигуряване на 
евакуираните лица и за съхранение на разсре-
доточените културни и материални ценности;

7. мерките за осигуряване на обществения 
ред и опазване на имуществото на евакуира-
ните;

8. реда за връщане на евакуираните по 
местата за постоянно местоживеене и на 
разсредоточените културни и материални 
ценности.

(3) В СЕП се осигуряват условия за ре-
гистрация и разпределение на подлежащите 
на евакуация, минимални хигиенно-битови 
условия и подпомагане с храна и вода.

(4) В ЕЦ се осигуряват условия за регис-
трация на евакуираните, консултиране, ко-
муникации, услуги и раздаване на продукти 
от първа необходимост.

(5) В МН се осигуряват условия за подслон, 
предоставяне при необходимост на храна, 
вода, дрехи, одеяла, комуникации, достъп до 
медицинска помощ и други.

(6) Настаняването на евакуираните лица и 
съхранението на разсредоточените културни 
и материални ценности по възможност се 
планира на територията на съответната или 
на най-близката съседна община (област).

Чл. 10. Кметът на общината изготвя разчети 
за евакуация и разсредоточаване за съответ-
ните части на общинския план за защита 
при бедствия съвместно с представители на 
ведомствата и юридическите лица, имащи 
отношение към тази дейност на територията 
на общината.

Чл. 11. Областният управител изготвя 
разчети за евакуация и разсредоточаване за 
съответните части на областния план за защи-
та при бедствия съвместно с териториалните 
звена на администрацията на централните 
органи на изпълнителната власт и кметовете 
на общините.

Чл. 12. Централните органи на изпълни-
телната власт в плановете по чл. 9, ал. 6 от 
Закона за защита при бедствия разработват 
разчети за изпълнение на задълженията им, 
предвидени в Националния план за защита 
при бедствия.

Чл. 13. Средствата за покриване на разхо-
дите по провеждането на евакуацията и раз-
средоточаването са в рамките на общинските 
бюджети и/или бюджетите на отговорните 
ведомства за местни дейности. 

Раздел ІІІ
Отговорности и управление при евакуация и 

разсредоточаване 

Чл. 14. (1) Решение за евакуация се взема 
от кмета на община, от областния управител 
или от Министерския съвет.

(2) При вземането на решение за евакуация 
се имат предвид всички фактори, влияещи 
върху обстановката, включително недостатъч-
ната информация, нивото на информираност 
на населението за характера на опасността и 
подходящите защитни действия, възможните 
рискове при придвижването и др. 

Чл. 15. Евакуация и разсредоточаване се 
провеждат със заповед на:

1. кмета на община – на територията на 
общината;

2. областния управител – на територията 
на повече от една община в областта;

3. министър-председателя – на територията 
на повече от една област.

Чл. 16. Ръководството на евакуацията и 
разсредоточаването на територията на повече 
от една област се осъществява от национал-
ния щаб по чл. 62а, ал. 2 от Закона за защита 
при бедствия.

Чл. 17. (1) Ръководството на евакуацията и 
разсредоточаването на областно и общинско 
ниво се осъществява от областните управители 
и кметовете на общини, които се подпомагат 
от щабовете по чл. 64, ал. 1, т. 10 и чл. 65, 
ал. 1, т. 7 от Закона за защита при бедствия.

(2) За изпълнение на дейностите по еваку-
ация и разсредоточаване щабовете по ал. 1:

1. организират оповестяването за евакуация 
и разсредоточаване;

2. организират извеждането (транспор-
тирането) на подлежащите на евакуация и 
разсредоточаване хора, животни и имущество;

3. организират посрещането и настаняване-
то на евакуираните, както и съхраняването на 
разсредоточеното имущество на съответната 
територия;
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4. организират логистичното осигуряване 
на евакуираните и защитата на разсредото-
ченото имущество на съответната територия;

5. осъществяват непосредственото ръко-
водство на СЕП, ЕЦ и МН;

6. организират охраната на територията, 
от която е извършена евакуацията и разсре-
доточаването;

7. организират и координират получаването 
и раздаването на хуманитарни помощи;

8. предоставят информация за проведената 
евакуация и разсредоточаване;

9. извършват и други дейности във връзка 
с провеждането на евакуацията и разсредо-
точаването.

Чл. 18. Организацията на движението по 
маршрутите за евакуация и разсредоточаване 
се извършва от Министерството на вътрешните 
работи (МВР), Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, 
Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, Министерството на от-
браната и други съставни части на единната 
спасителна система.

Чл. 19. (1) Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
организира евакуацията и разсредоточаването 
с железопътен транспорт и съдейства за орга-
низирането с автомобилен, воден и въздушен 
транспорт.

(2) Кметовете на общините съвместно 
с превозвачите, които притежават лиценз 
за извършване на превоз на пътници или 
товари, уреждат необходимите транспортни 
средства, включени в разчетите за евакуация 
и разсредоточаване.

Чл. 20. (1) Оказването на спешна медицинска 
помощ в СЕП, по маршрутите за евакуация, 
в ЕЦ и в МН се организира и извършва от 
Министерството на здравеопазването (МЗ) чрез 
центровете за спешна медицинска помощ и 
други лечебни и здравни заведения, предвидени 
в съответните планове за защита при бедствия.

(2) Хигиенно-противоепидемичните меро-
приятия в МН се организират от съответната 
регионална здравна инспекция.

(3) При провеждане на евакуация на 
територията на повече от една област МЗ 
координира медицинското осигуряване на 
населението съгласно областните планове за 
защита при бедствия.

(4) Контролът по храните в СЕП, маршру-
тите за евакуация, ЕЦ и МН се осъществява 
от Българската агенция по безопасност на 
храните и от областните дирекции по без-
опасност на храните към Министерството на 
земеделието и храните.

Чл. 21. Общественият ред по време на 
евакуация и разсредоточаване се осигурява 
от МВР.

Чл. 22. Логистичното осигуряване на ева-
куацията и разсредоточаването се извършва 
от кмета на общината. 

Раздел ІV
Ред за оповестяване

Чл. 23. Населението се оповестява за на-
чалото на евакуацията и разсредоточаването 
по реда на Наредбата за условията и реда за 
функциониране на Националната система 
за ранно предупреждение и оповестяване на 
органите на изпълнителната власт и населе-
нието при бедствия и за оповестяване при 
въздушна опасност, приета с Постановление 
№ 48 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, 
бр. 20 от 2012 г.).

Чл. 24. Оповестяването на населението в 
застрашени райони се извършва чрез:

1. Националната система за ранно пре-
дупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт и населението; 

2. локалните системи за оповестяване в 
обектите;

3. електронните съобщителни мрежи и/
или услуги на предприятия, осъществяващи 
електронни съобщения по заявка на МВР;

4. комуникационната среда на МВР и други 
ведомства и организации;

5. ресурсите на единната спасителна система 
и местните средства за масово осведомяване;

6. други средства за оповестяване.
Чл. 25. Съобщението за евакуация трябва 

да съдържа:
1. издаващ орган;
2. дата и час на издаване;
3. точно описание на бедствието или опас-

ността и район, който е или е вероятно да 
бъде засегнат;

4. указания за евакуация съгласно разче-
тите – СЕП, евакуационни маршрути и ЕЦ, 
както и какво евакуиращите се да вземат 
със себе си;

5. време на следващото съобщение.

Раздел V
Провеждане на евакуацията, настаняване и 

връщане на евакуирано население

Чл. 26. (1) Организирането на дейностите 
по чл. 1, ал. 5, т. 3 се извършва от СЕП не-
посредствено след оповестяването.

(2) В СЕП се извършват регистрация и раз-
пределение на евакуиращите се по маршрути 
и ЕЦ и осигуряване на условия за временен 
престой.

(3) В СЕП се създава организация за оп-
тимално използване на превозните средства, 
включително на личните автомобили.

Чл. 27. (1) Приоритетно се евакуират деца, 
болни и възрастни хора. 

(2) Хората от социални, лечебни и здрав-
ни заведения се евакуират, като се полагат 
изискващите се за тях грижи от персонала 
на съответното заведение.
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Чл. 28. Евакуацията от зони със степен 
на радиационно и химическо замърсяване и 
биологическо заразяване се извършва след 
провеждане на деконтаминация. 

Чл. 29. (1) В ЕЦ се извършва регистрация 
на евакуираните, оказване при необходимост 
на психологическа помощ, консултиране, раз-
даване на продукти от първа необходимост и 
разпределение по МН.

(2) При разпределение по МН не се разде-
лят семейства и се отчитат нуждите на групи 
с определени специални нужди и с различни 
културни, етнически или религиозни иден-
тичности.

Чл. 30. В МН се предоставя подслон, 
снабдяване с храна, вода, дрехи и одеяла и 
при необходимост се оказва медицинска и 
психологическа помощ. 

Чл. 31. Щабовете за изпълнение на пла-
новете за защита при бедствия предоставят 
на националния щаб по чл. 62а, ал. 2 от За-
кона за защита при бедствия информация за 
проведената евакуация и разсредоточаване.

Чл. 32. Органът, разпоредил евакуацията и 
разсредоточаването, със заповед организира 
връщането по местата за постоянно место-
живеене. 

Заключителни разпоредби
§ 1.  Наредбата се приема на основание 

чл. 52, ал. 3 от Закона за защита при бедствия.
§ 2.  Наредбата не се прилага за ведом-

ствата от системата за национална сигурност, 
Главна дирекция „Изпълнение на наказани-
ята“ на Министерството на правосъдието и 
центровете за спешна медицинска помощ на 
Министерството на здравеопазването.

§ 3. Указания във връзка с планирането 
на евакуацията и разсредоточаването дава 
министърът на вътрешните работи.

§ 4. Областните управители: 
1. допълват плановете по чл. 9, ал. 9 от 

Закона за защита при бедствия с разчетите 
за евакуация и разсредоточаване до 6 месеца 
от получаване на данните по § 5, т. 2;

2. предоставят на министъра на вътрешните 
работи разчетите по т. 1 в срок до 10 дни от 
заповедта за допълнението по т. 1.

§ 5. Кметовете на общини:
1. допълват плановете по чл. 9, ал. 11 от 

Закона за защита при бедствия с разчетите 
за евакуация и разсредоточаване до 6 месеца 
от влизането в сила на наредбата;

2. предоставят на областните управители 
данните за разчетите в срок до 10 дни от 
решението на общинския съвет за допълне-
нието по т. 1. 

§ 6. Министърът на вътрешните работи 
при наличие на данни разработва по реда на 
чл. 9, ал. 4 от Закона за защита при бедствия 
допълнение на Националния план за защита 
при бедствия в шестмесечен срок от получа-
ването на данните по § 4, т. 2. 
11637

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 86 на Министерския  съвет  от  2012 г.  за 
предоставяне  на  допълнителни  бюджетни 
кредити по бюджета на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството 
за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2012 г.; изм. и 
доп., бр. 41, 44, 61, 68, 79, 87 и 99 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1, раз-
дел Б. „Обекти и дейности за финансиране 
при освобождаване на средства от раздел А“ 
се правят следните изменения и допълнения:

1. На ред 10 числото „3 000 000“ се заменя 
с „6 000 000“.

2. На ред 27 числото „3 000 000“ се заменя 
със „7 000 000“.

3. На ред „Общо“ числото „114 743 731“ се 
заменя със „121 743 731“.

4. На ред „Всичко А+Б“ числото „242 743 731“ 
се заменя с „249 743 731“.

Заключителна разпоредба
§ 2.  Постановлението влиза в сила от 

19 декември 2012 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
11638

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които 
се събират от Военно-географската служба за 
предоставяне на материали, данни и услуги 
от геодезическия и картографския фонд на 

Министерството на отбраната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Одобрява Тарифа за такси-
те, които се събират от Военно-географската 
служба за предоставяне на материали, данни 
и услуги от геодезическия и картографския 
фонд на Министерството на отбраната.

Заключителни разпоредби
§ 1. Процедурите по предоставяне на ма-

териали, данни и услуги от геодезическия 
и картографския фонд на Министерството 
на отбраната, започнали преди влизането 
в сила на тарифата по чл. 1, се довършват 
без изменение на условията, при които са 
съгласувани.

§ 2.  Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на отбраната и на 
началника на Военно-географската служба.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

ТАРИФА
за  таксите,  които  се  събират  от  Военно-
географската  служба  за  предоставяне  на 
материали, данни и услуги от геодезическия 
и  картографския  фонд  на Министерството 

на отбраната
Чл. 1. (1) За предоставяне на координати 

и данни за точки от геодезически мрежи се 
събират такси, както следва: 

1. за координати на геодезически точки от 
държавната GPS мрежа (X,Y, Z) с точност до 
третия знак – по 30 лв. за точка; 

2. за координати на точки с нормални ви-
сочини от държавната GPS мрежа, определени 
с геометрична нивелация, с точност до третия 
знак – по 10 лв. за точка; 

3. за координати на геодезически точки 
от геодезически мрежи – I, II, III, IV кл. 
(x,y,h) – по 15 лв. за точка;

4. за магнитни и гравиметрични данни 
от наличните аналогови данни и цифрови 
модели – по 15 лв. за точка.

(2) За предоставяне на географски коорди-
нати на контурни точки, определени от дър-
жавна топографска карта – по 10 лв. за точка.

(3) Когато координатите на геодезическите 
точки се придружават от описание, схема и/
или копие от реперни карнети, таксите по 
ал. 1 и 2 се увеличават с 1 лв. за всяка точка.

(4) За предоставяне на схеми на геодезиче-
ски мрежи в мащаб 1:500 000 и с размер на 
картен лист в същия мащаб се събира такса 
по 10 лв. за една схема на една мрежа.

Чл. 2. (1) За предоставяне на топографски 
карти се събират такси, както следва: 

1. за държавна топографска карта в мащаб 
от 1:25 000 до 1:200 000 – по 30 лв. за номен-
клатурен картен лист;

2. за държавна топографска карта в мащаб 
1:500 000 и 1:1 000 000 – по 35 лв. за номен-
клатурен картен лист;

3. за стопанска карта в мащаби 1:25 000, 
1:50 000 и 1:100 000 – по 18 лв. за номенкла-
турен картен лист;

4. за стопанска карта в мащаби 1:25 000, 
1:50 000 и 1:100 000 с впечатана мрежа UTM – по 
20 лв. за номенклатурен картен лист;

5. за стопанска карта в мащаб 1:200 000 – по 
25 лв. за номенклатурен картен лист;

6. за тактическа карта в мащаб 1:50 000 
(TLM – геодезическа референтна система 
WGS-84, проекция UTM) – по 30 лв. за но-
менклатурен картен лист;

7. за карта за съвместни операции в мащаб 
1:250 000 (JOG-AIR; JOG-GROUND – геодези-
ческа референтна система WGS-84, проекция 
UTM) – по 35 лв. за номенклатурен картен 
лист.

(2) За предоставяне на топографска карта, 
съдържаща класифицирана информация, так-
сата по ал. 1, т. 1 се увеличава с 10 на сто.

Чл. 3.  (1) За предоставяне на специални 
карти се събират такси, както следва: 

1. за физикогеографска карта на България в 
мащаб 1:300 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;

2. за административна карта на България в 
мащаб 1:300 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;

3. за физикогеографска карта на Балканския 
полуостров в мащаб 1:1 000 000 – 4 части – по 
23 лв. за брой;

4. за физикогеографска карта на Европа в 
мащаб 1:4 000 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;

5. за план-указател на град София в мащаб 
1:22 000 – по 8 лв. за брой;

6. за пътна карта на България в мащаб 
1:540 000 – по 6,50 лв. за брой;

7. за карта на Балканския полуостров в 
мащаб 1:1 000 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;

8. за пoлитическа карта на Европа в мащаб 
1:4 000 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;

9. за политическа карта на света в мащаб 
1:22 000 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;

10. за политическа карта на света в мащаб 
1:36 000 000 – по 10 лв. за брой;

11. за политическа карта на Европа в мащаб 
1:7 500 000 – по 10 лв. за брой;

12. за карта на Близкия изток в мащаб 
1:1 500 000 – 2 части – по 18 лв. за брой;

13. за физикогеографска карта на България 
в мащаб 1:540 000 – по 18 лв. за брой.

(2) За предоставяне на специални карти с 
нанесена допълнителна информация по заявка 
таксата се определя въз основа на таксите 
по чл. 2 и чл. 3, ал. 1 и се договаря между 
заявителя и Военно-географската служба.

Чл. 4. За предоставяне на релефни карти и 
макети се събират такси, както следва: 

1. за релефна карта в мащаб 1:300 000 – по 
170 лв. за брой; 

2. за релефна карта в мащаб 1:600 000 – по 
30 лв. за брой; 

3. за релефна карта в мащаб 1:2 000 000 – по 
5 лв. за брой; 

4. за релефен макет в мащаб 1:50 000, 
съответстващ по размер и съдържание на но-
менклатурен картен лист в същия мащаб – по 
100 лв. за брой. 

Чл. 5. (1) За предоставяне на картограф-
ски продукти в цифров вид се събират такси, 
както следва: 

1. за сканиран картографски продукт – цвет-
но изображение с размер до 70х100 см (формат 
TIF, JPEG, PDF) – таксите по чл. 2, чл. 3, ал. 1 
и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, увеличени 
със 7 лв. за всеки картен лист;
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2. за сканиран картографски продукт – чер-
но-бяло изображение с размер до 70х100 см 
(формат TIF, JPEG, PDF) – таксите по чл. 2, 
чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, 
увеличени с 5 лв. за всеки картен лист;

3. за георефериран картографски продукт 
(формат GEO TIF) – таксите по чл. 2 и чл. 3, 
ал. 1, увеличени с 10 лв. за всеки картен лист.

(2) За предоставяне на аерофотографски 
продукти в цифров вид се събират такси, 
както следва:

1. за сканирано изображение на кадър от 
аерофотофилм (формат TIF) – по 25 лв. за 
1 брой;

2. за геореферирано, орторектифицирано 
растерно изображение на аерофотофилм (фор-
мат GEO TIF) – по 5 лв. за 1 kм2.

(3) За предоставяне на цифров модел на 
релефа, апроксимиран върху земната повърх-
ност, се събират такси, както следва:

1. с размер на клетката 6 х 6 м и по-го-
лям – 220 лв. за 100 kм2;

2. с размер на клетката от 3 х 3 до 5 х 5 м, 
създаден по фотограметричен метод – 24 лв. 
за 1 kм2.

Чл. 6.  (1) За предоставяне на копия на 
картографски и аерофотографски продукти 
се събират такси, както следва: 

1. за копие (върху хартия) на топографски 
планшет без нанесени землищни граници – по 
13 лв. за копие;

2. за копие (върху хартия) на топографски 
планшет с нанесени землищни граници – по 
15 лв. на копие;

3. за контактно копие на архивна аерофо-
тоснимка – по 15 лв. за копие;

4. за контактно копие на архивна аерофото-
снимка върху диапозитив – по 25 лв. за копие; 

5. за увеличено принтерно копие на аеро-
фотоснимка, формат А4 – по 30 лв. за копие.

(2) За предоставяне на копия на ключове 
на летене за един номенклатурен картен лист 
в мащаб 1:100 000 или за отделен обект се 
събира такса по 15 лв. за копие.

(3) За предоставяне на копия на архивни 
(стари) карти се събира такса по 15 лв. за 
копие.

Чл. 7.  (1) За предоставяне на справка за 
материали и данни от специализирания гео-
дезически и картографски фонд се събира 
такса 10 лв.

(2) За предоставяне на справка по ал. 1 
или на копие по чл. 6, които са и в цифров 
вид, съответната такса се увеличава с 20 на 
сто. В стойността на услугата не е включена 
цената на магнитния носител.

Чл. 8.  (1) Предоставяните материали и 
данни по чл. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 3 и 
чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4, ал. 2, т. 2 и ал. 3 са в 
Българската геодезическа система. 

(2) Предоставянето на материалите и дан-
ните по ал. 1 в други геодезически системи се 
извършва на основание на сключен договор 
с Военно-географската служба, като таксите 
се договарят между заявителя и Военно-гео-
графската служба.

Чл. 9. (1) За предоставяне на материали и 
данни по чл. 1 – 6, изменени/доработени по 
заявка на физически и юридически лица чрез 
извършване на допълнителни геодезически, 
фотограметрични, картографски и други 
специализирани дейности, освен таксите се 
заплащат и допълнителните разходи, напра-
вени в изпълнение на заявката, на основание 
на сключен договор с Военно-географската 
служба.

(2) Отпечатването/размножаването на кар-
тографски и други материали, както и свър-
заните с това подготвителни и полиграфични 
дейности и услуги по заявка на физически и 
юридически лица се извършва по реда на ал. 1.

Чл. 10. (1) Таксите за предоставяне на 
материали, данни и услуги се заплащат от 
физическите и юридическите лица при пре-
дявяване на искането/заявката. 

(2) Заплащането на таксите се извършва 
по банков път или в брой във Военно-гео-
графската служба.

(3) Предоставянето на материали и данни 
от геодезическия и картографския фонд на 
Министерството на отбраната, както и извърш-
ването на справки и услуги на държавните 
органи и общините се извършва при условия 
и по ред, определени на основание на склю-
чено двустранно споразумение или договор 
с Военно-географската служба.

(4) Извън случаите по ал. 3 за предоставя-
не на материали и данни от геодезическия и 
картографския фонд на Министерството на 
отбраната, както и за извършване на справки 
и услуги държавните органи и общините:

1. заплащат 20 на сто от таксите по чл. 1 – 6;
2. не заплащат такса за услуги по чл. 7, ал. 1.
Чл. 11. (1) Предоставянето на материали и 

данни от геодезическия и картографския фонд 
на Министерството на отбраната се извършва 
в срок до 5 работни дни от получаването в 
писмен вид или по електронен път на искане/
заявка до Военно-географската служба. 

(2) Срокът по ал. 1 се намалява до два ра-
ботни дни при заплащане на такса в размер 
150 на сто. 

(3) Когато изпълнението на искането/заяв-
ката е свързано с извършване на допълнителни 
проучвателни, геодезически, картографски, 
фотограметрични и/или полиграфични дей-
ности, срокът по ал. 1 е до един месец, ако 
не е предвиден друг срок по сключен договор. 

(4) Искането/заявката по ал. 3 се изпълнява 
до 10 работни дни при заплащане на такса в 
размер 150 на сто.
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(5) Материали и данни, съдържащи класи-
фицирана информация, се предоставят само 
на юридически лица, при условие че към ис-
кането/заявката по ал. 1 е приложено копие 
на „Сертификат за разкриване на регистратура 
за класифицирана информация“ на същото 
юридическо лице.

Чл. 12. Информацията, материалите и 
данните, предоставени от геодезическия и 
картографския фонд на Министерството на 
отбраната, могат да бъдат използвани само 
за целите, за които са заявени, и не могат 
да бъдат тиражирани, разпространявани или 
предоставяни на трети лица, освен ако това 
е уредено на основание на сключен договор 
с Военно-географската служба. 

Заключителни разпоредби
§ 1.  Тарифата се одобрява на основание 

чл. 6, ал. 3, т. 1 от Закона за геодезията и 
картографията.

§ 2. Тарифата не се прилага по отношение на 
структурите в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на минис-
търа на отбраната и военните формирования 
на Българската армия, както и за осигуряване 
на военновременни и съвместни задачи на 
специализираните формирования от систе-
мата за национална сигурност, предвидени 
във военновременния състав на Въоръжените 
сили на Република България.

§ 3. Тарифата не се прилага по отношение 
на материали, данни и услуги, подлежащи на 
предоставяне по Закона за достъп до прос-
транствените данни.
11639

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за  закриване  на  Дома  за  медико-социални 
грижи за деца – с. Широка лъка

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални 
грижи за деца – с. Широка лъка, считано от 
1 януари 2013 г.

Чл. 2.  Министърът на здравеопазването 
да определи състава на ликвидационна ко-
мисия и да сключи договор с членовете є до 
14 януари 2013 г.

Чл. 3.  Ликвидационната комисия да из-
върши всички действия по ликвидация на 
лечебното заведение по чл. 1 до 1 юли 2013 г.

Чл. 4. Трудовите правоотношения на ра-
ботещите в лечебното заведение по т. 1 да се 
уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса 
на труда.

Чл. 5.  (1) Разходите за ликвидацията на 
лечебното заведение по чл. 1, включително 
за обезщетенията по Кодекса на труда, се 
изплащат от бюджета на Министерството на 
здравеопазването.

(2) Активите, пасивите, архивът, както 
и другите права и задължения на закрития 
Дом за медико-социални грижи за деца – с. 
Широка лъка, се поемат от Министерството 
на здравеопазването.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните 
заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за ликвидация на лечебните 
заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечеб-
ните заведения, приета с Постановление № 28 
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, 
бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г., 
бр. 96 от 2005 г. и бр. 84 от 2007 г.).

§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 
и ал. 3 от Постановление № 256 на Минис-
терския съвет от 2009 г. за приемане на Ус-
тройствен правилник на Министерството на 
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; 
изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 
2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г. и 
бр. 101 от 2012 г.), в пореден № 20, колона 
„Численост на персонала“ числото „2426“ се 
заменя с „2408“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

11640

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и  допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В Устройствения правилник на Ми-
нистерството на правосъдието, приет с По-
становление № 152 на Министерския съвет 
от 2012 г. (ДВ, бр. 56 от 2012 г.), се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13, ал. 2 числото „256“ се заменя 
с „262“.

2. В чл. 23 т. 22 се отменя.
3. В чл. 35:
а) създава се нова т. 5:
„5. води регистър на публичните услуги, 

извършвани от Министерството на правосъ-
дието като администратор на лични данни по 
Закона за защита на личните данни;“

б) досегашната т. 5 става т. 6.
4. В чл. 36 т. 1 се отменя.
5. В приложението към чл. 13, ал. 3:
а) в наименованието числото „256“ се за-

меня с „262“;
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б) на ред „Обща администрация“ числото 
„73“ се заменя със „75“;

в) на ред „дирекция „Инвестиции, управле-
ние на собствеността и стопански дейности“ 
числото „18“ се заменя с „20“;

г) на ред „Специализирана администрация“ 
числото „152“ се заменя със „156“;

д) на ред „дирекция „Съвет по законода-
телство“ числото „16“ се заменя със „17“;

е) на ред „дирекция „Механизъм за сътруд-
ничество и оценка на международни програми“ 
числото „18“ се заменя с „19“;

ж) на ред „дирекция „Българско граждан-
ство“ числото „17“ се заменя с „19“.

§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 2 от 
Постановление № 88 на Министерския съвет 
от 2010 г. за определяне на първостепенния и 
второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити в Министерството на правосъдието 
(обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 
от 2010 г., бр. 16 и 58 от 2011 г. и бр. 56 от 
2012 г.) в т. 5 числата „4608“ и „4500“ се за-
менят съответно с „4602“ и „4497“.

Заключителна разпоредба
§ 3.  Постановлението влиза в сила от 

1 януари 2013 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
11641

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за  дейността  на  Националната  агенция  за 
оценяване и акредитация, приет с Постановле-
ние № 25 на Министерския съвет от 2005 г. 
(обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 
и 96 от 2005 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 12 и 58 

от 2010 г. и бр. 22 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. обучението за придобиване на образо-

вателно-квалификационните степени „бака-
лавър“ („професионален бакалавър по ...“ и 
„бакалавър“) и „магистър“ и на образователна 
и научна степен „доктор“;“.

2. В т. 2 след думата „културата“ се поставя 
запетая и се добавя „проектната“.

3. В т. 4 накрая се добавя „и в правилника 
за дейността на висшето училище“.

4. Създава се т. 6:
„6. спазването на капацитета на висшето 

училище, на капацитета на професионалните 
направления и на специалностите от регули-
раните професии.“

§ 2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Агенцията е юридическо лице на бю-

джетна издръжка със седалище София и с 
обща численост на персонала и структурните 
звена съгласно приложението.“

§ 3. В чл. 4, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. процедури за акредитация и контрол 

и процедури за изменение на капацитета 
на висшето училище, на професионалните 
направления или на специалностите от ре-
гулираните професии;“.

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така: 
„1. утвърждава критериите за оценяване и 

акредитация, както и за определяне капаци-
тета на висшето училище, на професионал-
ното направление и на специалностите от 
регулираните професии в съответствие със 
Закона за висшето образование и държавните 
изисквания;“.

2. В т. 2 след думата „акредитация“ се 
поставя запетая и се добавя „както и процеду-
рите за изменение на капацитета на висшето 
училище, на професионалното направление 
или на специалностите от регулираните про-
фесии в случаите по чл. 83, ал. 6 от Закона 
за висшето образование“.

3. В т. 3 думите „по смисъла на чл. 11, 
ал. 4 от Закона за висшето образование“ се 
заличават. 

4. В т. 6 думите „научни специалности“ се 
заменят с „докторски програми“.

5. В т. 7 думите „научни специалности“ се 
заменят с „докторски програми“.

6. В т. 8:
а) в буква „а“ накрая се поставя запетая и 

се добавя „както и на процедури за измене-
нието на капацитета по чл. 5, т. 2“;

б) буква „б“ се изменя така:
„б) критериите и процедурите за оценяване 

на проекти и акредитация на висши учили-
ща, основни звена, филиали, професионални 
направления, специалности от регулираните 
професии и докторски програми във висшите 
училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от 
Закона за висшето образование, както и за 
определянето и изменението на капацитета 
на висшето училище, на професионалното 
направление или на специалностите от ре-
гулираните професии;“.

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така: 
„(4) Положението на председател, замест-

ник-председател и на член на акредитационния 
съвет е несъвместимо със заемане на длъж-
ностите ректор, заместник-ректор, декан и/
или директор на филиал във висше училище, 
съответно председател, заместник-председа-
тел и директор на институт на Българската 
академия на науките и на Селскостопанската 
академия.“ 
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2. В ал. 6, т. 1 се създава буква „д“:
„д) влизане в сила на акт, с който е ус-

тановен конфликт на интереси по Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси.“

§ 6. В чл. 9, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. Точка 2 се изменя така:
„2. разработва критерии за оценяване и 

акредитация, както и за определяне капаци-
тета на висшето училище, на професионал-
ното направление или на специалностите от 
регулираните професии в съответствие със 
Закона за висшето образование и държавните 
изисквания;“. 

2. В т. 3 накрая се поставя запетая и се 
добавя „както и процедури за изменение на 
капацитета на висшето училище, на професи-
оналното направление или на специалностите 
от регулираните професии“.

3. В т. 4 след думата „професии“ се поставя 
точка и запетая и текстът до края се заличава.

4. В т. 6, буква „б“ думите „научни специ-
алности“ се заменят с „докторски програми“.

5. Създава се т. 10а:
„10а. осъществява процедури за измене-

ние на капацитета на висшето училище и на 
специалностите от регулираните професии в 
случаите по чл. 83, ал. 6 от Закона за висшето 
образование;“.

6. В т. 13 след думата „акредитация“ се 
поставя запетая и се добавя „както и по 
процедурите за изменение на определения 
по чл. 83, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето 
образование капацитет“.

7. Точка 16 се отменя.
8. Създава се т. 18:
„18. информира министъра на образовани-

ето, младежта и науката в срок до един месец 
от осъществяването на контрола по чл. 12, 
ал. 8, т. 5а за констатираното неспазване 
капацитета на висшето училище, на профе-
сионалното направление или на специалност 
от регулираните професии.“

§ 7. В чл. 10, ал. 2 т. 15 се изменя така:
„15. внася за утвърждаване от акредитаци-

онния съвет предложението на постоянните 
комисии по области на висшето образование 
за състава и задачите на експертните групи 
в съответствие със заявените процедури;“. 

§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3 думите „Националния център за 
аграрни науки“ се заменят със „Селскосто-
панската академия“.

2. В ал. 6:
а) в т. 1:
аа) в буква „б“ думите „научните специал-

ности“ се заменят с „докторските програми“;
бб) създава се буква „г“:
„г) изменение на капацитета на професи-

онално направление;“

б) в т. 2 след думата „групи“ се поставя 
точка и запетая и текстът до края се заличава; 

в) в т. 5, буква „б“ думите „научните 
специалности“ се заменят с „докторските 
програми“;

г) в т. 6, буква „в“ думите „научни специ-
алности“ се заменят с „докторски програми“;

д) създава се т. 7:
„7. приемат решение за изменение на ка-

пацитета на професионално направление.“ 
3. В ал. 8 се създава т. 5а:
„5а. осъществява контрол по спазване ка-

пацитета на висшето училище, на професио-
налните направления и на специалностите от 
регулираните професии и при констатирано 
неспазване уведомява акредитационния съвет.“

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Експертните групи са временни и 

съставът и задачите им в съответствие със 
заявените процедури се утвърждават от 
акредитационния съвет по предложение на 
постоянните комисии по области на висшето 
образование.“

2. Създава се нова ал. 3: 
„(3) В състава на експертните групи могат 

да участват:
1. български и/или чуждестранни експер-

ти, определени от акредитационния съвет 
на Националната агенция за оценяване и 
акредитация, включително представители на 
съсловните и браншовите организации и на 
сдружения на работодателите;

2. студенти и докторанти.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 

думата „оценяващ“ се заличава.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея 

цифрата „3“ се заменя с „4“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 10. В чл. 20 се създава ал. 3:
„(3) При провеждане на акредитацията 

по ал. 1 и на оценяване на съответствието 
с изискванията за академичен състав на 
основен трудов договор член на академичен 
състав може да участва в акредитацията на 
не повече от две висши училища.“

§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „научна специалност“ се 

заменят с „докторска програма“.
2. В ал. 2 думите „бакалавър“, „магистър“ 

и „специалист по ...“ се заменят с „бакалавър“ 
(„професионален бакалавър по …“ и „бакала-
вър“) и „магистър“.

3. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. материално-техническата и информаци-

онната база, специализирана за обучението в 
професионалното направление или специал-
ността от регулираните професии.“ 
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§ 12. В чл. 23, ал. 1 след думите „и 22“ се 
поставя запетая и се добавя „както и изме-
нението на капацитета на висшето училище, 
на професионалното направление или на 
специалностите от регулираните професии“.

§ 13. В чл. 24 след думата „акредитация“ 
се поставя запетая и се добавя „както и за 
изменение на капацитета на висшето учили-
ще, на професионалното направление или на 
специалностите от регулираните професии“.

§ 14. Наименованието на раздел ІІ се из-
меня така:

„Процедури за акредитация и за изменение 
на капацитета“

§ 15. В чл. 25, ал. 3 основният текст се 
изменя така:

„(3) Процедура за програмна акредитация 
на докторски програми, включително от регу-
лираните професии, се открива по искане на:“.

§ 16. В чл. 27, ал. 1 думите „по чл. 83, 
ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование“ 
се заличават. 

§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 навсякъде думите „научни специ-
алности“ се заменят с „докторски програми“, 
а след думата „съвет“ се поставя запетая, до-
бавя се „съответно на постоянната комисия“ 
и се поставя запетая. 

2. В ал. 4 думите „научни специалности“ 
се заменят с „докторски програми“.

§ 18. В чл. 29 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. информация от висшето училище за 

неговата структура в съответствие със Закона 
за висшето образование;“

б) създава се т. 5:
„5. мотивирано предложение от висшето 

училище за съответния капацитет – при акре-
дитация на професионално направление или 
на специалност от регулираните професии, 
разпределен по образователно-квалифика-
ционни степени и по форми на обучение на 
висшето училище.“

2. Aлинея 3 се изменя така:
„(3) Докладът-самооценка за програмна 

акредитация на предлаганото образование в 
определено професионално направление в ос-
новно звено и/или във филиал на акредитирано 
висше училище, на специалност от регулира-
ните професии или на докторска програма 
включва информация за обстоятелствата по 
чл. 78, ал. 3, т. 1 – 6 от Закона за висшето 
образование, както и информация за сключе-
ните договори, придружена със съответните 
документи в случаите на съвместна дейност 
и на образователен франчайз по смисъла на 
§ 4, ал. 4 от допълнителните разпоредби на 
Закона за висшето образование.“

§ 19. В чл. 34 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „оценяващ“ се заличава.
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 20. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) В случаите, когато процедурата 

за акредитация се осъществява от акреди-
тационния съвет, постоянната комисия от 
съответната област на висшето образование 
въз основа на доклада на експертна група 
подготвя доклад за резултатите от извърше-
ното оценяване.

(2) Докладът по ал. 1 се предоставя на оце-
няваната институция, която в 14-дневен срок 
от получаването му може да даде становище 
относно фактически несъответствия в него.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 
постоянната комисия от съответната област 
на висшето образование внася в акредита-
ционния съвет доклада за резултатите от 
извършеното оценяване, който съдържа 
мотивирана оценка относно съответствието 
на представените от висшето училище дока-
зателства с критериите за институционална 
или програмна акредитация по смисъла на 
чл. 77, ал. 2 или чл. 78, ал. 3 от Закона за 
висшето образование.“

§ 21. В чл. 36 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Въз основа на доклада на постоянната 

комисия от съответната област на висшето 
образование за резултатите от извършеното 
оценяване и становището на оценяваната 
институция акредитационният съвет с явно 
гласуване и с обикновено мнозинство приема 
решение, в което се дава оценка. Оценяването 
при акредитация се извършва по десетобална 
система, включваща оценките от 0 до 10,00.

(2) Когато получената при акредитацията 
оценка е от 4,00 до 10,00, се дава акредитация 
за срока, определен в чл. 79, ал. 4 от Закона 
за висшето образование.

(3) С решението на акредитационния съвет 
за акредитация се определя и капацитетът 
на висшето училище, а при програмна ак-
редитация – капацитетът на специалност от 
регулираните професии.“

2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При определяне капацитета на вис-

шето училище акредитационният съвет го 
съобразява с определения при оценяването 
и акредитацията капацитет на професионал-
ните направления и на специалностите от 
регулираните професии.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 
думата „незадоволителна“ се заменя с „от 0 
до 3,99“.

4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Когато при институционалната акре-

дитация висшето училище е получило оценка 
от 0 до 3,99 по един или няколко от крите-
риите по чл. 79, ал. 6 от Закона за висшето 
образование, акредитационният съвет приема 
решение, с което прави отказ за акредитация.
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(7) Когато висшето училище не отговаря 
на изискванията за академичен състав на ос-
новен трудов договор или за материална база, 
акредитационният съвет приема решение, с 
което прави отказ за акредитация.“

§ 22. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) В случаите, когато процедура-

та се осъществява от постоянна комисия от 
съответната област на висшето образование, 
докладът на експертната група се представя 
на оценяваната институция, която в 14-дневен 
срок от получаването му може да даде ста-
новище относно фактически несъответствия 
в него.

(2) След изтичането на срока по ал. 1 по-
стоянната комисия от съответната област на 
висшето образование приема решение с явно 
гласуване с обикновено мнозинство, в което 
определя оценка по чл. 79, ал. 1 от Закона за 
висшето образование. 

(3) Когато получената при акредитацията 
оценка е от 4,00 до 10,00, се дава акредитация 
за срока, определен в чл. 79, ал. 4 от Закона 
за висшето образование.

(4) Когато получената при акредитацията 
оценка е от 0 до 3,99, се отказва акредитация.

(5) Когато при програмната акредитация 
професионалното направление е получило 
оценка от 0 до 3,99 по един или няколко 
от критериите по чл. 79, ал. 7 от Закона за 
висшето образование, постоянната комисия 
приема решение, с което прави отказ за ак-
редитация.“

§ 23. В чл. 39 ал. 2 се отменя.
§ 24. В чл. 40, в основния текст след думите 

„чл. 36, ал. 4“ се добавя „и 5“, а думите „по 
чл. 38, ал. 3“ се заменят с „по чл. 38, ал. 4“.

§ 25. Създават се чл. 41а и 41б:
„Чл. 41а. (1) Процедура за изменение на 

капацитета на висше училище, на професио-
нално направление, както и на специалност 
от регулираните професии, се открива по 
искане на висшето училище и на министъра 
на образованието, младежта и науката.

(2) Искането за откриване на процедура 
за изменение на капацитета на висшето учи-
лище, на професионалното направление или 
на специалност от регулираните професии се 
подава до председателя на агенцията заедно 
с доклад, в който се съдържа информация 
и доказателства за обстоятелствата, даващи 
основание за подаване на искането.

(3) Искането по ал. 1 и документите към 
него се изготвят в съответствие с критериите, 
процедурите и свързаната с тях документация, 
утвърдени по реда на чл. 23.

(4) Председателят на агенцията насочва 
искането към акредитационния съвет в слу-
чаите на изменение на капацитета на висшето 
училище или на специалността по регулирана 
професия, или към постоянните комисии по 

области на висшето образование – в случаите 
на изменение на капацитета на професионал-
ните направления.

(5) В 10-дневен срок от постъпване на 
искането на висшето училище акредитацион-
ният съвет, съответно постоянната комисия 
по област на висшето образование:

1. приема решение за откриване на про-
цедурата;

2. отказва откриване на процедурата, кога-
то заявителят не е представил необходимата 
информация с доказателствата по ал. 2.

(6) Акредитационният съвет, съответно 
постоянните комисии по области на висшето 
образование, се произнасят по направените 
искания по ал. 1, като приемат мотивирано 
решение, с което:

1. утвърждават искането за изменение на 
капацитета;

2. отказват изменението на капацитета;
3. определят изменение на капацитета, 

различно от посоченото в искането.
Чл. 41б. Оценяването при процедурите по 

чл. 81, ал. 1, т. 1 и т. 2, букви „а“ и „в“ от 
Закона за висшето образование може да се из-
вършва и от чуждестранни агенции – членове 
на Европейската асоциация за осигуряване 
качеството във висшето образование (ЕNQA) 
и/или вписани в Европейския регистър на 
агенциите за осигуряване на европейско 
качество във висшето образование (EQAR), 
по покана на съответното висше училище.“

§ 26. В чл. 45, ал. 4 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се 
добавя „както и предложение за съответния 
капацитет, разпределен по образователно-
квалификационни степени и по форми на 
обучение“.

2. В т. 2 думите „и от осъществени в ин-
ституцията процедури за следакредитационно 
наблюдение и контрол, свързани с направеното 
искане“ се заличават.

3. Точка 4 се изменя така:
„4. информация от висшето училище за 

неговата структура в съответствие със Закона 
за висшето образование.“

§ 27. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „оценяващ“ се заличава.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 28. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) В случаите, когато процедурата 

за оценяване на проект се осъществява от 
акредитационния съвет, постоянната комисия 
от съответната област на висшето образование 
въз основа на доклад на експертна група под-
готвя доклад за резултатите от извършеното 
оценяване.
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(2) Докладът за резултатите от извършено-
то оценяване се предоставя на оценяваната 
институция, която има право в 14-дневен 
срок от получаването му да даде становище 
относно фактически несъответствия в него.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 по-
стоянната комисия от съответната област на 
висше образование внася в акредитационния 
съвет доклада за резултатите от извършеното 
оценяване, който съдържа мотивирана оценка 
относно съответствието на представените от 
висшето училище доказателства с критериите 
за оценяване на проект.“

§ 29. В чл. 52, ал. 1 след думата „образова-
ние“ се добавя „и становището на оценяваната 
институция“. 

§ 30. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) В случаите, когато процедурата 

за оценяване на проект се осъществява от 
постоянна комисия от съответната област 
на висшето образование, експертната група 
изготвя доклад.

(2) Докладът се предоставя на оценявана-
та институция, която има право в 14-дневен 
срок от получаването му да даде становище 
относно фактически несъответствия в него.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 
постоянната комисия от съответната област 
на висшето образование приема решение с 
явно гласуване с обикновено мнозинство, с 
което оценява проекта с положителна или 
отрицателна оценка.

(4) Когато оценката на проекта е положи-
телна, в решението на постоянната комисия 
от съответната област на висшето образо-
вание се посочва срокът, в който трябва да 
се поиска акредитация след откриването на 
професионалното направление, който не може 
да бъде по-дълъг от 3 години.“ 

§ 31. Създават се чл. 56а – 56в:
„Чл. 56а. Оценяването при процедурите по 

чл. 81, ал. 1, т. 3 – 5 и т. 6, буква „а“ от Закона 
за висшето образование може да се извършва 
и от чуждестранни агенции – членове на Ев-
ропейската асоциация за осигуряване качест-
вото във висшето образование (ENQA) и/или 
вписани в Европейския регистър на агенциите 
за осигуряване на европейско качество във 
висшето образование (EQAR), по покана на 
съответното висше училище.

Чл. 56б. (1) Разпоредбите на тази глава 
се прилагат и при оценяване на проекти за 
откриване на територията на страната на 
поделения на чуждестранните висши учи-
лища, посочени в § 4и от допълнителните 
разпоредби на Закона за висшето образование.

(2) Проектите по ал. 1 се оценяват при 
условията за откриване на висше училище 
и по реда за откриване на основно звено на 
висше училище.

(3) Искането за оценяване на проект по 
ал. 1 и документите към него се изготвят в 
съответствие с критериите и процедурите и 
свързаната с тях документация, утвърдени по 
реда на чл. 23.

Чл. 56в. (1) Разпоредбите на тази глава 
се прилагат и при оценяване на проекти 
за откриване на звена на български висши 
училища в чужбина съгласно § 4, ал. 3 от 
допълнителните разпоредби на Закона за 
висшето образование.

(2) Проектите по ал. 1 се оценяват при 
условията и по реда за откриване на основно 
звено или на филиал във висше училище и 
при спазване законодателството на приема-
щата държава.

(3) Искането за оценяване на проект по 
ал. 1 и документите към него се изготвят в 
съответствие с критериите и процедурите и 
свързаната с тях документация, утвърдени по 
реда на чл. 23.“

§ 32. Член 58 се изменя така: 
„Чл. 58. (1) Агенцията извършва следните 

видове следакредитационно наблюдение и 
контрол:

1. планирано наблюдение и контрол по 
график, утвърден от акредитационния съвет; 

2. следакредитационно наблюдение и кон-
трол, което се осъществява по предложение 
на министъра на образованието, младежта 
и науката, за отнемане на акредитацията 
по чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висшето 
образование.

(2) Разходите за дейностите по следакреди-
тационното наблюдение и контрол се планират 
в съответствие с утвърдения от акредитацион-
ния съвет план-график за следакредитационно 
наблюдение и контрол.“

§ 33. В чл. 59 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „оценяването и“ се зали-

чават;
б) създава се т. 3:
„3. спазването на капацитета на висшето 

училище, на капацитета на професионалните 
направления и на специалностите от регули-
раните професии.“

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) В резултат на следакредитационно 

наблюдение и контрол, извършени при усло-
вията и по реда на тази глава, и при наличие 
на основанията на чл. 64, ал. 4 или на чл. 66, 
ал. 3 акредитационният съвет може да отнеме 
акредитацията на висшето училище.“ 

3. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Когато в резултат на проведено след-

акредитационно наблюдение и контрол е 
установено съществено нарушение на Закона 
за висшето образование или неизпълнение в 
срок на препоръки, посочени в решението за 
акредитация на акредитационния съвет или на 
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съответните постоянни комисии по области 
на висшето образование относно изискванията 
за академичен състав и/или за материалната 
база, и/или за учебна документация на обра-
зователния процес, акредитационният съвет 
отнема акредитацията на висшето училище.

(4) Когато в резултат на проведено следак-
редитационно наблюдение и контрол е уста-
новено неизпълнение в срок на препоръки, 
посочени в решението на акредитационния 
съвет или на постоянната комисия по област 
на висшето образование относно профила и 
квалификацията на преподавателския състав 
и/или материално-техническата осигуреност на 
обучението, акредитационният съвет намалява 
образователния капацитет на висшето училище 
или на професионалното направление.

(5) Когато в резултат на проведено следакре-
дитационно наблюдение и контрол е установено 
неизпълнение в срок на препоръки, посочени в 
решението на акредитационния съвет относно 
прилагането на вътрешната система за оценя-
ване и поддържане качеството на обучението и 
на академичния състав, акредитационният съвет 
намалява акредитационната оценка, съответно 
срока на акредитация, на висшето училище и 
на неговите професионални направления.“

§ 34. В чл. 61 думите „в съответствие с 
програми за периодична оценка по чл. 58, т. 1“ 
се заличават.

§ 35. В чл. 62 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато е получена оценка от 9,00 до 

10,00 при институционалната акредитация, в 
срок 4 години след приемането на решението 
на акредитационния съвет висшето училище 
представя в агенцията два доклада относно: 

1. изпълнението на препоръките, посочени 
в решението на акредитационния съвет; 

2. прилагането на вътрешната система за 
оценяване и поддържане качеството на обуче-
нието и на академичния състав.

(2) Постоянната комисия за следакреди-
тационно наблюдение и контрол разглежда 
докладите по ал. 1 и след съгласуване със за-
местник-председателя внася в акредитационния 
съвет проект на решение.“

§ 36. В чл. 63 се правят следните изменения: 
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато е получена оценка „от 7,00 до 

8,99“ при институционалната акредитация, в 
срок 3 години след приемането на решението 
на акредитационния съвет висшето училище 
представя в агенцията два доклада относно: 

1. изпълнението на препоръките, посочени 
в решението на акредитационния съвет; 

2. прилагането на вътрешната система за 
оценяване и поддържане качеството на обуче-
нието и на академичния състав.“ 

2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Постоянната комисия за следакреди-
тационно наблюдение и контрол разглежда 
докладите по ал. 1 и след съгласуване със за-
местник-председателя внася в акредитационния 
съвет проект на решение.“

4. В ал. 4 думите „предложенията по ал. 3“ 
се заменят с „проекта на решение по ал. 3“.

§ 37. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) Когато е получена оценка от 

5,00 до 6,99 при институционалната акредитация, 
постоянната комисия за следакредитационно 
наблюдение и контрол след приемане на ре-
шението на акредитационния съвет изисква от 
висшето училище: 

1. в срок една година – доклад за изпълне-
нието на препоръките, посочени в решението 
на акредитационния съвет, в рамките на този 
срок; 

2. в срок три години – втори доклад за 
изпълнението на препоръките, посочени в ре-
шението на акредитационния съвет, в рамките 
на този срок;

3. в срок три години – доклад относно при-
лагането на вътрешната система за оценяване 
и поддържане качеството на обучението и на 
академичния състав. 

(2) Постоянната комисия за следакреди-
тационно наблюдение и контрол разглежда 
докладите по ал. 1 и в края на тригодишния 
следакредитационен период определя експертна 
група, която да извърши на място проверка и 
да даде доклад за изпълнението на препоръките 
и прилагането на вътрешната система за оце-
няване и поддържане качеството на обучение 
и на академичния състав.

(3) Постоянната комисия за следакредитаци-
онно наблюдение и контрол разглежда доклада 
на експертната група и при одобряването му 
съставя констативен протокол за резултатите 
от проверката. След съгласуване със замест-
ник-председателя постоянната комисия внася 
в акредитационния съвет проект на решение.

(4) Акредитационният съвет разглежда про-
екта по ал. 3 и приема решение.“

§ 38. В чл. 64 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „задоволителна“ 

се заменя с „от 4,00 до 4,99“;
б) създава се т. 3:
„3. в срок 18 месеца изисква от висшето 

училище доклад относно прилагането на въ-
трешната система за оценяване и поддържане 
качеството на обучението и на академичния 
състав.“ 

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Постоянната комисия за следакредитаци-

онно наблюдение и контрол разглежда докладите 
по ал. 1, т. 2 и 3 и определя експертна група, 
която да провери на място изпълнението на 
мерките от програмата и прилагането на въ-
трешната система за оценяване и поддържане 
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качеството на обучение и на академичния състав. 
Експертната група представя на постоянната 
комисия доклад за резултатите от проверката.“

3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При констатирано неизпълнение на 

мерки от програмата относно изисквания за 
академичен състав и/или за материалната база, 
и/или за учебна документация на образова-
телния процес, и/или на критерии по прила-
гането на вътрешната система за оценяване и 
поддържане на качеството на обучение и на 
академичния състав постоянната комисия за 
следакредитационно наблюдение и контрол 
след съгласуване със заместник-председателя 
внася в акредитационния съвет предложение за 
отнемане акредитацията на висшето училище.“

§ 39. В чл. 65 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Планът за действие е със срок 18 ме-

сеца, като висшето училище внася в агенцията 
доклади за изпълнението му след 12-ия, съот-
ветно след 18-ия, месец.“

2. В ал. 3, изречение първо след думата 
„плана“ се добавя „след 18-ия месец“. 

3. В ал. 5 думите „мотивирано предложение 
за срока, в който може да бъде поискана нова 
акредитация, и“ се заличават.

§ 40. В чл. 66, ал. 3 думата „предлага“ се 
заменя с „може да предложи“.

§ 41. В чл. 70 след думите „т. 2“ се поставя 
запетая и се добавя „букви „а“ и „б“.

§ 42. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. (1) За образцово изпълнение на 

служебните си задължения служителите в аген-
цията се награждават с отличия със заповед на 
председателя на агенцията.

(2) Отличията на агенцията са:
1. грамота;
2. почетен знак.“
§ 43. Приложението към чл. 3, ал. 1 се 

изменя така:

„Приложение  
към чл. 3, ал. 1

Численост на персонала на Националната агенция 
за оценяване и акредитация – 30 щатни бройки
Председател и акредитационен съвет 11
Главен секретар 1
Обща администрация 4
в т.ч.:
дирекция „Административно, финан-
сово, правно-нормативно и 
информационно обслужване“ 4
Специализирана администрация 14
в т.ч.:  
дирекция „Оценяване, акредитация 
и следакредитационно наблюдение 
и контрол“ 14
председатели на постоянни комисии 
по области на висшето образование  8
Председател на Постоянната комисия 
за следакредитационно наблюдение и 
контрол 1“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 44. В чл. 2 от Постановление № 25 на Ми-

нистерския съвет от 2005 г. за утвърждаване 
на Правилник за дейността на Националната 
агенция за оценяване и акредитация (ДВ, 
бр. 19 от 2005 г.) след думата „акредитация“ 
се добавя „и от процедури за изменение на 
капацитета на висшето училище, на професи-
оналните направления или на специалностите 
от регулираните професии“.

§ 45. Откритите и неприключени процедури 
за следакредитационно наблюдение и контрол 
на висшите училища, получили институ-
ционална и програмна акредитация преди 
влизането в сила на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за висшето образова-
ние (ДВ, бр. 61 от 2011 г.), се провеждат по 
досегашния ред. 

§ 46. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

11642

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за  изменение  на  Устройствения  правилник 
на  Дирекцията  за  национален  строителен 
контрол, приет с Постановление № 5 на Ми-
нистерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 7 
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3, 83 и 97 от 2011 г. 

и бр. 22 и 58 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Дирекцията за национален строителен 

контрол упражнява контрол по законосъо-
бразността на изпълнението и ползването на 
строежите от първа, втора и трета категория, 
осъществява контрол по законосъобразността 
на издадените строителни книжа за всички 
категории строежи, както и на действията на 
общинските администрации и на участниците 
в инвестиционния процес за спазването на 
разпоредбите по устройство на територията 
за всички категории строежи.“

§ 2. В чл. 6, ал. 1 се правят следните из-
менения:

1. Основният текст се изменя така:
„(1) Началникът на ДНСК провежда дър-

жавната политика в областта на националния 
строителен контрол, като:“.

2. В т. 1:
а) основният текст се изменя така:
„1. за строежите от първа, втора и трета 

категория:“;
б) буква „а“ се изменя така:
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„а) спира незаконни строежи по смисъла 
на чл. 225, ал. 2 ЗУТ, части от тях, както и 
отделни строителни и монтажни работи;“

в) в буква „б“ запетаята, думите „извърш-
вани с нарушения“ и запетаята след тях се 
заменят със „с нарушения по чл. 224 ЗУТ“;

г) буква „и“ се изменя така:
„и) издава удостоверения или откази за 

вписване в регистъра на консултанти за из-
вършване оценяване съответствието на инвес-
тиционните проекти и/или за упражняване 
на строителен надзор, спира или прекратява 
регистрацията, както и действието на изда-
дени от министъра на регионалното развитие 
и благоустройството лицензи;“.

§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „изготвянето на станови-

ща до министъра на регионалното развитие и 
благоустройството по издаване и отнемане на 
лицензи“ се заменят с „издаване на удостове-
рения или откази за вписване в регистъра“, 
а думите „чл. 166, ал. 2 ЗУТ“ се заменят с 
„чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ и при изпълнение на 
неговите правомощия за спиране или прекратя-
ване на регистрацията, както и на действието 
на издадени от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството лицензи“.

2. В ал. 3 думите „Министерството на 
регионалното развитие и благоустройство-
то“ се заменят с „началника на ДНСК“, а 
думите „и отнетите лицензи“ се заменят с 
„удостоверения“.

Заключителни разпоредби
§ 4. В чл. 29, ал. 4, изречение 2 от Устрой-

ствения правилник на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, 
приет с Постановление № 271 на Министерския 
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; 
изм. и доп., бр. 74 и 102 от 2010 г., бр. 16, 52, 
83 и 97 от 2011 г. и бр. 22, 42, 58, 87 и 94 от 
2012 г.), думите „от двама заместник главни 
директори“ се заменят с „от един заместник 
главен директор“.

§ 5. Отменя се Наредбата за условията и 
реда за издаване на лицензи на консултанти 
за оценяване на съответствието на инвестици-
онните проекти и/или упражняване на строи-
телен надзор, приета с Постановление № 247 
от 2003 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, 
бр. 99 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., 
бр. 40 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 53 от 
2008 г., бр. 45 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 
и 104 от 2011 г. и бр. 68 от 2012 г.).

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

11643

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 25 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г. за създаване на 
Център „Фонд за асистирана репродукция“ 
(обн., ДВ, бр. 13 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 

и 42 от 2011 г. и бр. 47 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „със седалище 
София, пл. Св. Неделя 5“ се заличават.

§ 2. В чл. 2, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. разглеждане на заявления за одобря-

ване на български граждани за извършване 
на дейности по асистирана репродукция, 
финансирани от бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса, в лечебни заведения 
в Република България;“.

§ 3. В чл. 3 думите „Със средства на фон-
да се финансират до“ се заменят с „Фондът 
одобрява“. 

§ 4. Член 4 се отменя.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 цифрата „7“ се заменя с „9“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо след думите „меди-

цински специалисти – експерти“ се добавя 
„представители на Националната здравно-
осигурителна каса – експерти“ и се поставя 
запетая;

б) в изречение второ след думите „опит 
в областта на асистираната репродукция“ се 
добавя „двама представители на Национал-
ната здравноосигурителна каса“ и се поставя 
запетая.

3. Алинея 4 се изменя така: 
„(4) Общественият съвет осъществява 

следните функции:
1. разглежда заявления на български граж-

дани за одобряване извършването на асисти-
рана репродукция със средства от бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса 
в лечебни заведения в Република България; 
лицата, които подават заявление, трябва да 
отговарят на следните общи критерии:

а) състоянието на мъжа или жената да не 
позволява осъществяване на репродуктивните 
им функции по естествен път;

б) да са налице изискванията на наредбата 
по чл. 130, ал. 3 и 6, чл. 131, ал. 3, чл. 132, 
ал. 4, чл. 132а, ал. 3 и чл. 132б, ал. 2 от За-
кона за здравето и чл. 6, ал. 1 от Закона за 
лечебните заведения; 

2. прави предложение до директора на фонда 
по всяко подадено заявление за одобряване за 
извършване на асистирана репродукция или 
за отказ, придружено с мотиви за одобряване 
или за отказ.“

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Директорът на фонда по предложение на 

Обществения съвет издава заповед за одобря-
ване на заявителя за дейности по асистирана 
репродукция, финансирани от Националната 
здравноосигурителна каса, в която посочва 
и избраното от заявителя лечебно заведение, 
или прави мотивиран отказ.“

2. В ал. 3 думите „финансиране на дей-
ностите“ се заменят с „дейности“.

3. В ал. 4 изречение второ се заличава.
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Лечебните заведения, които 

извършват дейности по асистирана репро-
дукция въз основа на заповеди за одобряване 
от фонда, подлежат на съвместен контрол 
от Министерството на здравеопазването, 
Изпълнителната агенция по трансплантация 
и фонда. Лечебните заведения се проверяват 
планово най-малко веднъж годишно. 

(2) Директорът на фонда представя на 
министъра на здравеопазването ежегоден 
отчет за дейността на фонда до 20 февруари 
на следващата година.“

§ 8. Член 12 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 

януари 2013 г.
§ 10. До определянето на представители 

на Националната здравноосигурителна каса 
в Обществения съвет той заседава и взема 
решения в досегашния си състав.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

11644

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Министерския съвет и него-
вата администрация, приет с Постановление 
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., 
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., 
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г. и бр. 22 и 

50 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1.  В чл. 77а, ал. 1 се правят следните 
допълнения:

1. Създават се т. 14 и 15:
„14. изпълнява функциите на програмен 

оператор по програма BG 11 „Изграждане на 
капацитет и институционално сътрудничест-
во“, финансирана от Норвежкия финансов 
механизъм 2009 – 2014 г.; 

15. изпълнява функциите на подкрепящо 
звено по програма „Инициативи за обществено 
здраве“, финансирана от Норвежкия финансов 
механизъм и от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 
2009 – 2014 г.“

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Осъществяването на функциите по 

ал. 1 се подпомага от служители, заемащи по 
трудово правоотношение длъжността „сътруд-
ник по управление на европейски проекти и 
програми“, назначени за срок до приключване 
на съответната програма, когато това е пред-
видено в длъжностното разписание.

(3) Възнагражденията на служителите по 
ал. 2 се финансират от Оперативна програма 
„Техническа помощ“, от Норвежкия финансов 
механизъм и от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 
в зависимост от задълженията, включени в 
длъжностната характеристика на служителя, 
и пропорционално на отработеното време по 
отделните програми.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Член 5 от Постановление № 215 на 

Министерския съвет от 2007 г. за определяне 
на детайлни правила за допустимост на раз-
ходите по Оперативна програма „Техническа 
помощ“, съфинансирана от Европейския 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., 
бр. 31, 97 и 102 от 2010 г. и бр. 21 от 2011 г.) 
се изменя така:

„Чл. 5. (1) Допустими за финансиране по 
Оперативната програма са разходите за за-
плати и възнаграждения за изпълнение на:

1. дейности във връзка с подготовката, 
координацията, управлението, мониторинга, 
оценката, информацията и контрола на помощ-
та от Структурните фондове и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз;

2. задължения и/или дейности по проекти 
по Оперативната програма.

(2) Допустими за финансиране по Опера-
тивната програма са:

1. разходи за брутни заплати по Закона за 
държавния служител и за брутни възнагражде-
ния по Кодекса на труда на служители, които 
съгласно длъжностните си характеристики 
изпълняват дейности по ал. 1; в тези раз-
ходи не се включват изплатените заплати и 
възнаграждения за отпуски на служителите 
с изключение на платения годишен отпуск;

2. разходи, извършени от осигурителя за 
дните на временна неработоспособност за 
служителите по т. 1 съгласно Кодекса за со-
циално осигуряване;

3. разходи за задължителни социални и 
здравни осигурителни вноски за сметка на 
осигурителя за служителите по т. 1;
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4. разходи за възнаграждения по договори 
по Закона за задълженията и договорите за 
извършване на дейности по ал. 1, както и 
начислените върху тези възнаграждения оси-
гурителни вноски за сметка на осигурителя.

(3) Разходите по ал. 2, т. 1 – 3 са допустими 
за финансиране по Оперативната програма в 
размер, съответстващ на дела на отработеното 
време за изпълнение на дейностите по ал. 1 
спрямо общото отработено време на служи-
телите по т. 1 за съответния период, за който 
се отнася разходът.

(4) Разходите по ал. 2, т. 1 за заплати и 
възнаграждения при ползване на платен го-
дишен отпуск са допустими за финансиране 
по Оперативната програма в размер, съот-
ветстващ на дела на отработеното време за 
изпълнение на дейностите по ал. 1 спрямо 
общото отработено време на служителите по 
т. 1 за съответния месец, през който е полз-
ван отпускът. Ако в рамките на този месец 
служителят няма отработени дни, размерът на 
допустимите разходи се изчислява на базата 
на отработеното време през предходния месец, 
в който той има отработени дни.“

§ 3. В чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за при-
лагането на Класификатора на длъжностите 
в администрацията, приета с Постановление 
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., 
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; 
изм. и доп., бр. 80 от 2012 г.), след думите 
„програмните оператори по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство“ съюзът „и“ се заменя със запе-
тая, а след думите „програмните оператори по 
Норвежкия финансов механизъм“ се поставя 
запетая и се добавя „подкрепящите звена 
по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и подкрепящите 
звена по Норвежкия финансов механизъм“.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

11645

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и  допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В Постановление № 173 на Министер-
ския съвет от 2011 г. за приемане на Устрой-
ствен правилник на Изпълнителната агенция 
по горите (ДВ, бр. 49 от 2011 г.), в чл. 2 се 
правят следните изменения:

1. В основния текст числото „1845“ се за-
меня с „1835“.

2. В т. 1 числото „1565“ се заменя с „1555“.
§ 2. В Устройствения правилник на Изпъл-

нителната агенция по сортоизпитване, апро-
бация и семеконтрол, приет с Постановление 
№ 85 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., 
ДВ, бр. 43 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 
2001 г., бр. 64 и 111 от 2003 г., бр. 48 от 2006 г., 
бр. 76 от 2008 г., бр. 9 от 2011 г. и бр. 48 от 
2012 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 11, ал. 1 числото „190“ се заменя 
със „189“.

2. В приложението към чл. 11, ал. 1:
а) на ред „Обща численост на служителите 

в организационните структури и администра-
тивните звена на агенцията“ числото „190“ се 
заменя със „189“;

б) на ред „Обща администрация“ числото 
„22“ се заменя с „21“;

в) на ред „дирекция „Административно 
и финансово обслужване“ числото „22“ се 
заменя с „21“.

§ 3. В Устройствения правилник на Ми-
нистерството на земеделието и храните, приет 
с Постановление № 265 на Министерския 
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г.; 
изм. и доп., бр. 4, 41 и 52 от 2010 г., бр. 39, 49 
и 50 от 2011 г., бр. 14 от 2012 г.; попр., бр. 15 
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 48 и 84 от 2012 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 21, ал. 1, т. 30 след думите „достъп 
до сградата на министерството“ се добавя 
„пожарната безопасност“ и се поставя запетая.

2. В чл. 25 се създават т. 46 – 50:
„46. организира и осъществява концесион-

ната политика и дейността по предоставяне на 
концесии и обекти, предоставени за управление 
на министерството или на второстепенните 
разпоредители с бюджетните кредити към 
министъра;

47. подготвя документите и организира 
провеждането на процедурите за предоста-
вяне на концесии на обекти, предоставени за 
управление на министерството или на второ-
степенни разпоредители с бюджетни кредити 
към министъра на земеделието и храните;

48. подготвя становища по предоставените 
проекти на актове във връзка с прилагането 
на Закона за концесиите;

49. организира и осъществява контрол по 
изпълнението на концесионните договори и 
задълженията на концесионера по концеси-
онния договор на обекти, предоставени за 
управление на министерството или на второ-
степенните разпоредители с бюджетни кредити 
към министъра на земеделието и храните;

50. подготвя и изпраща до Националния 
концесионен регистър данните за сключените 
концесионни договори и документацията за 
архивното досие на концесията.“
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3. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) на ред „Обща численост на персонала в 

Министерството на земеделието и храните“ 
числото „599“ се заменя с „610“;

б) на ред „Обща администрация“ числото 
„154“ се заменя със „164“;

в) на ред „дирекция „Управление на соб-
ствеността и държавно участие“ числото „26“ 
се заменя с „36“;

г) на ред „Специализирана администрация“ 
числото „362“ се заменя с „363“;

д) на ред „дирекция „Растениевъдство“ 
числото „19“ се заменя с „20“.

§ 4.  В Постановление № 125 на Минис-
терския съвет от 2006 г. за приемане на Ус-
тройствен правилник на Министерството на 
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., 
бр. 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от 
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9, 
15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г. и бр. 14, 48 и 
84 от 2012 г.), в приложението към чл. 2, ал. 3, 
в т. 11 числото „190“ се заменя със „189“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Трудовите и служебните правоотноше-

ния със служителите по § 1 и 2 се уреждат 
при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 
от Кодекса на труда, съответно чл. 106, ал. 1, 
т. 2 от Закона за държавния служител.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за  изменение  и  допълнение  на  нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1.  В Тарифа № 11 за таксите, които се 
събират в системата на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор по Закона за 
държавните такси, утвърдена с Постановление 
№ 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, 
бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., 
бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; 
попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 
от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 
от 2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) За оправомощаване на лица за 

извършване на проверка на средства за измер-
ване се събират следните такси:

1. за преглед на документи – 350 лв.;

2. за проверка на място – 300 лв.;
3. за издаване на заповед за оправомоща-

ване – 500 лв.;
4. за изменение на заповед за оправомоща-

ване – 150 лв.
(2) За издаване на лицензия за ремонт и 

сервиз на електронни таксиметрови апарати 
с фискална памет (ЕТАФП) и вписване в ре-
гистъра на лицата, лицензирани за ремонт на 
ЕТАФП, се събира такса 150 лв.“ 

2. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. За извършване на технически пре-

гледи или проверки и технически прегледи с 
изпитване на съоръжения с повишена опасност 
се събират следните такси:

№
по
ред

Наименование
на съоръженията с
повишена опасност

Такса (в лв.)

техничес-
ки пре-
глед или 
проверка

техничес-
ки преглед 

с
изпитване

1. Парни котли:    

1.1.
 

С паропроизводство
до 4 t/h

 95 125 

1.2.
 

С паропроизводство
над 4 t/h до 12 t/h

 125 165

1.3.
 

С паропроизводство
над 12 t/h

 175 230

2.
 

Енергиен котел в
ТЕЦ

 425 550

3. Водогрейни котли:  

3.1.
 

С топлинна мощност
до 5 MW

 95 125

3.2. С топлинна мощност
над 5 MW

 150 215

4. Котелни централи:

4.1. С до 2 котела 95

4.2. С над 2 котела 165

5. Стационарни метални 
съдове, работещи под 
налягане:

5.1. С работен обем до 
10 m3

85 110

5.2. С работен обем над 
10 m3

105 165

6.
 
 
 

Пълначни станции за 
сгъстени, втечнени или 
разтворени под наляга-
не газове

 175

7.
 
 

Тръбопроводи за водна 
пара и гореща
вода 

75 95

8.
 
 

Газови съоръжения
и инсталации за при-
роден газ

8.1.
 
 

Преносни газопроводи 
и отклоненията им (за 
1 km и за част от него)

20 25

8.2. Компресорни станции 190

8.3.
 
 

Газорегулиращи стан-
ции или газорегулира-
щи и газоизмервателни 
станции

95 135

8.4.
 

Газоизмервателни 
станции

75 95
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№
по
ред

Наименование
на съоръженията с
повишена опасност

Такса (в лв.)

техничес-
ки пре-
глед или 
проверка

техничес-
ки преглед 

с
изпитване

8.5.
 
 

Разпределителни газо-
проводи (за 1 km и за 
част от него)

15 20

8.6.
 
 
 

Отклонения от разпре-
делителни газопрово-
ди (за 100 m и за част 
от тях)

10 12

8.7.
 
 
 
 
 
 

Га зорег улат орен и 
измервателен пункт, 
газорегулаторно и из-
мервателно табло, га-
зорегулаторен пункт 
или газорегулаторно 
табло, с изходящо на-
лягане над 100 mbar

30 50

8.8.
 
 
 
 
 
 
 

Га зорег улат орен и 
измервателен пункт, 
газорегулаторно и из-
мервателно табло, га-
зорегулаторен пункт 
или газорегулаторно 
табло с изходящо на-
лягане до 100 mbar

20 30

8.9.
 
 

Г а з о и з м е р в а т е л е н 
пункт или газоизмер-
вателно табло

10 15

8.10.
 
 

Промишлени газопро-
води (за 1 km и за част 
от него)

20 30

8.11.
 
 

Промишлени газови
инсталации или горив-
ни уредби

70 95

8.12.
 

Автомобилни газо -
снабдителни станции

125

9.
 
 
 

Газови съоръжения и 
инсталации за втеч-
нени въглеводородни
газове

9.1. Газопроводи 20 35

9.2.
 

Газови инсталации
или горивни уредби

50 70

9.3.
 

Автомобилни газо-
снабдителни станции

145

9.4.
 
 

Пункт за пълнене на
бутилки с обем до
5 dm3

60

9.5.
 

Газоснабдителни
станции

145

10.
 

Повдигателни съоръ-
жения:

10.1.
 

Кранове мостови и
козлови до 40 t

60 75

10.2.
 

Кранове мостови и
козлови над 40 t

70 90

10.3.
 

Кранове кулови до
160 t.m

85 110

10.4.
 

Кранове кулови над
160 t.m

95 130

10.5.
 
 
 
 

Кранове с т релови , 
монтирани на авто-
мобили или на само-
ходни или несамоходни 
шасита до 16 t

60 80

№
по
ред

Наименование
на съоръженията с
повишена опасност

Такса (в лв.)

техничес-
ки пре-
глед или 
проверка

техничес-
ки преглед 

с
изпитване

10.6.
 
 
 
 

Кранове с т релови , 
монтирани на авто-
мобили или на само-
ходни или несамоходни 
шасита над 16 t

75 95

10.7.
 

Портални и полупор-
тални кранове до 40 t

80 95

10.8.
 

Портални и полупор-
тални кранове над 40 t

90 105

10.9.
 

Стелажни и мостови
щабелни кранове

55 75

10.10. Други видове кранове 60 75

10.11. Строителни и други по-
демници за повдигане 
на хора или на хора и 
товари

55

11. Асансьори

11.1. Асансьори с не повече 
от 6 спирки

55

11.2. Асансьори с повече 
от 6 и не повече от 10 
спирки

70

11.3. Асансьори с повече от  
10 спирки

95

12. Висящи пътнически 
въжени линии:
– за първия километър 
и за част от него
– за всеки следващ 
километър и за част 
от него

215

50

13.
 
 

Нефтопроводи, нефто-
продуктопроводи и
помпени станции

13.1.
 
 
 

Нефтопроводи и неф-
топродуктопроводи
(за 1 km и за част от
него)

20 35

13.2. Помпени станции 130

Забележка. Таксите в таблицата се отнасят 
за всички видове технически прегледи или 
проверки, регламентирани в приложимата 
наредба по чл. 31 от Закона за техническите 
изисквания към продуктите (ЗТИП) – първо-
начални, периодични, по искане на ползвателя, 
след ремонт, преустройство или преместване 
на друго работно място и след спиране на 
експлоатацията за срок, по-голям от 6 или 12 
месеца, в зависимост от срока, определен в 
съответната наредба по прилагането на ЗТИП.“

3. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) За вписване в регистъра и за 

издаване на удостоверение по чл. 36, ал. 1 
ЗТИП се събират следните такси:

1. за преглед на документи – 145 лв. за един 
вид съоръжение с повишена опасност, посочено 
в заявлението за вписване, и по 25 лв. за всеки 
следващ вид;

2. за проверка на място – 140 лв. за един вид 
съоръжение с повишена опасност, посочено в 
заявлението, и по 40 лв. за всеки следващ вид.
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(2) За извършване на проверка по чл. 36а, 
ал. 1 ЗТИП се събира такса 220 лв.“

4. В чл. 20 цифрата „7“ се заменя с „13“.
5. Член 21а се изменя така:
„Чл. 21а. (1) За издаване на лицензия по 

чл. 34а, ал. 1 ЗТИП се събират следните такси:
1. за преглед на документи – 325 лв. за един 

вид съоръжение с повишена опасност, посочено 
в заявлението за лицензиране, и по 65 лв. за 
всеки следващ вид;

2. за проверка на място – 250 лв. за един вид 
съоръжение с повишена опасност, посочено в 
заявлението, и по 80 лв. за всеки следващ вид.

(2) За извършване на проверките по чл. 34б, 
ал. 1 ЗТИП се събира такса 220 лв.“

6. Наименованието на раздел VI се изменя 
така:

„Разходи за вземане и изпитване на проби от 
течни горива по чл. 30е, ал. 3 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух“.

7. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Фактически направените разходи за 

вземане и изпитване на проби от течни горива 
се изчисляват по следния начин:

№ 
по 
ред

Показател Метод за изпитване/
метод за вземане на 

проби

Сума
(в лв.)

І. ИЗПИТВАНЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА
1. Горива: Автомобилен бензин, несъдържащ олово (1), 
Гориво за дизелови двигатели (2), Газьол за извънпътна 
техника (3), Газьол за промишлени и комунални цели 
(4), Корабни (5), Котелни (6), Тежки (7)
Забележка. Числата в скоби след метода на изпитване 
в колона трета показват приложимостта на метода 
спрямо горните горива, както са означени с числа.

1.1. О к т а н о в о 
число по из-
следовател-
ски метод

БДС EN ISO 5164 (1) 180,00

1.2. И з в е д е н о 
ц е т а н о в о 
число

ASTM D 7170 (2,3) 150,00

1.3. Съдържание 
на олово

БДС EN 237 (1) 120,00

1.4. Дестилаци-
онни харак-
теристики

БДС EN ISO 3405 
(1,2,3,4,5,7)

90,00

1.5. Дестилаци-
онни харак-
теристики

ASTM D 7345 (1,2) 60,00

1.6. Съдържание 
на сяра

БДС EN ISO 20846 
(1,2) 

100,00

1.7. Съдържание 
на сяра

БДС EN ISO 8754 
(3,4,5,6,7)

80,00

1.8. Съдържание 
на сяра

ASTM D 7212 (1,2) 80,00

1.9. Съдържание 
на бензен

БДС EN 238+А1 (1) 100,00

1.10. Съдържание 
на бензен

БДС EN 12177+АС 
(1)

100,00

1.11. Съдържание 
на бензен

ASTM D 6277 (1) 100,00

1.12. Стабилност 
на окисление

БДС EN ISO 7536 (1) 120,00

№ 
по 
ред

Показател Метод за изпитване/
метод за вземане на 

проби

Сума
(в лв.)

1.13. Плътност БДС EN ISO 3675 
(1,2,3,4,5,6) 

40,00

1.14. Плътност БДС EN ISO 12185 
(1,2)

40,00

1.15. Налягане на 
парите

БДС EN 13016-1 (1) 95,00

1.16. Корозия на 
медна плас-
тина

БДС EN ISO 2160 
(1,2,3)

60,00

1.17. Съдържание  
на въглево-
д ородни гру-
пи

БДС EN 15553 (1) 200,00

1.18. Съдържание 
на кислород 
и  к и с л о -
родсъдържа-
щи съедине-
ния

БДС EN 13132 (1) 200,00

1.19. Съдържание 
на кислород 
и кислород-
съдържащи 
съединения:
– съдържа-
ние на кис-
лород;
– метанол , 
етанол, тре-
тичен бути-
лов алкохол, 
етери с пет 
и  п о в е ч е 
въглеродни 
атоми

ASTM D 5845-01 (1) 170,00

1.20. Индекс на 
летливост

БДС EN 228, т. 5.6.2 
(1) 

30,00

1.21. Цетанов ин-
декс

БДС EN ISO 4264 
(2,3)

110,00

1.22. Ц е т а н о в о 
число

МИ 4/07 (2) 170,00

1.23. Вискозитет БДС EN ISO 
3104+АС (2,3,4,5)

80,00

1.24. Пламна тем-
пература 

БДС EN ISO 2719 
(2,3,4,5) 

60,00

1.25. Г р а н и ч н а 
температура 
на филтруе-
мост 

БДС EN 116+АС 
(2,3)

80,00

1.26. Коксов оста-
тък (на 10 % 
остатък от 
дестилация)

БДС EN ISO 10370
(2,3,5)

110,00

1.27. Съдържание 
на пепел

БДС EN ISO 6245 
(2,3,4,5,6,7)

80,00

1.28. П о л и ц и -
клични аро-
матни въг-
леводороди

БДС EN 12916 (2,3) 150,00

1.29. Съдържание 
на вода

БДС EN ISO 12937 
(2,3)

80,00

1.30. Съдържание 
на метило-
ви е с т е ри 
на мас тни 
к и с е л и н и 
(FAME)

БДС EN 14078 (2,3) 95,00
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№ 
по 
ред

Показател Метод за изпитване/
метод за вземане на 

проби

Сума
(в лв.)

1.31. Общо коли-
чество оне-
чиствания

БДС EN 12662 (2) 100,00

1.32. С м а з о ч н и 
с в о й с т в а , 
кори г и ра н 
д и а м е т ъ р 
на белега от 
износване 
(wsd 1,4) при 
60 °С

БДС EN ISO 12156-1 
(2,3)

230,00

1.33. Температу-
ра на зам-
ръзване

БДС 1751 (4,6) 75,00

1.34. Вода БДС ISO 3733 (4,5) 50,00

1.35. Коксов ос-
татък

БДС ISO 6615 (4) 150,00

1.36. Специфич-
на топлина 
на изгаряне 
(долна)

СТ на СИВ 3965 
(3,4,6,7)

160,00

1.37. Температура 
на течливост

БДС ISO 3016 (5,6) 80,00

1.38. Температура 
на помътня-
ване

БДС EN 23015 (5) 80,00

1.39. Условен вис-
козитет по 
Енглер

БДС 1766 (6) 100,00

1.40. Вода и утай-
ки

БДС 15862 (6,7) 60,00

1.41. Пламна 
температу-
ра в отво-
рен тигел 

БДС EN ISO 2592 
(6,7)

60,00

1.42. Водоразтво-
рими кисе-
лини и ос-
нови

БДС 5252 (6) 50,00

2. Автомобилни горива. Биодизел – Метилови естери 
на мастни киселини (FAME) за дизелови двигатели 
(12), Горива за отопление – Метилови естери на мастни 
киселини (FAME) (13) 
Забележка. Числата в скоби след метода на изпитване 
в колона трета показват приложимостта на метода 
спрямо горните горива, както са означени с числа.

2.1. Изведено це-
таново число

ASTM D 7170 (12) 150,00

2.2. Плътност БДС EN ISO 3675 
(12,13)

40,00

2.3. Вискозитет БДС EN ISO 
3104+АС (12,13)

80,00

2.4. Корозия на 
медна плас-
тина

БДС EN ISO 2160 
(12)

60,00

2.5. Съдържание 
на сяра

БДС EN ISO 20846 
(12,13)

100,00

2.6. Съдържание 
на вода

БДС EN ISO 12937 
(12,13)

80,00

2.7. Йодно число БДС EN 14111 (12,13) 52,00

2.8. Г р а н и ч н а 
температура 
на филтру-
емост 

БДС EN 116+АС (12) 80,00

№ 
по 
ред

Показател Метод за изпитване/
метод за вземане на 

проби

Сума
(в лв.)

2.9. Съдържание 
на естери

БДС EN 14103 (12,13) 200,00

2.10. С ъ д ъ р ж а -
ние на моно-
глицериди, 
диглицери-
ди, тригли-
цериди, сво-
боден гли-
церол, общ 
глицерол

БДС EN 14105 (12,13) 250,00

2.11. Съдържание 
на фосфор

БДС EN 14107 (12) 120,00

2.12. Съдържание 
на метилов 
естер на ли-
ноленовата 
киселина

БДС EN 14103 (12) 200,00

2.13. Съдържание 
на метанол

БДС EN 14110 (12) 150,00

2.14. Стабилност 
на окисле-
ние 110 °С

БДС EN 14112 (12,13) 135,00

2.15. Стабилност 
на окисле-
ние 110 °С

БДС EN 15751(12,13) 135,00

2.16. Пламна тем-
пература

БДС EN ISO 3679 
(12,13)

80,00

2.17. Съдържание 
на сулфатна 
пепел

БДС ISO 3987 (12,13) 80,00

2.18. Общо коли-
чество оне-
чиствания

БДС EN 12662 
(12,13)

100,00

ІІ. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА

3.1. Вземане на 
предс тави-
телна проба 
от бензино-
колонка

БДС EN ISO 3170 40,00

3.2. Вземане на 
предс тави-
телна проба 
от автоцис-
терна

БДС EN ISO 3170 120,00

3.3. Вземане на 
предс тави-
телна проба 
от жп цис-
терна

БДС EN ISO 3170 150,00

3.4. Вземане на 
предс тави-
телна про-
ба от един 
стационарен 
резервоар

БДС EN ISO 3170 120,00

3.5. И з г о т в я н е 
на експер -
т и з и  с л е д 
арбитражно 
изпитване и 
експертизи 
по външни 
заявки

85,00

“
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8. В чл. 27:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За издаване на разрешения за оценяване 

на съответствието се събират следните такси:
1. за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 

ЗТИП – 700 лв.;
2. за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 

ЗТИП за установяване компетентността на 
кандидата за изпълнение на следните заявени 
процедури за оценяване на съответствието:

а) вътрешен производствен контрол с надзор 
на крайното оценяване – модул А1 – 300 лв.;

б) изследване на типа – модул В – 600 лв.; 
в) изследване на проекта – модул В1 – 400 лв.;
г) съответствие с типа – модули С и 

С1 – 600 лв.;
д) осигуряване качеството на производ-

ство – модули D и D1 –  600 лв.;
е) осигуряване качеството на продукта – мо-

дули Е и Е1 – 600 лв.;
ж) проверка на продукта – модули F и 

F1 – 400 лв.;
з) проверка на единичен продукт – модул 

G – 600 лв.;
и) пълно осигуряване на качеството – модул 

Н – 800 лв.;
к) пълно осигуряване на качеството с из-

следване на проекта – модул Н1 – 1200 лв.;
л) друга заявена процедура – 200 лв.;
3. за издаване на разрешение за оценяване 

на съответствието –  500 лв.“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) За извършване на проверка по чл. 14в, 

ал. 1 ЗТИП за спазване на условията, при ко-
ито е издадено разрешението, се събира такса 
500 лв.“

9. Раздел VIII се отменя.
10. Създава се раздел Х:

„Раздел Х
Такси за издаване на удостоверение по чл. 20а 
от Закона за енергията от възобновяеми източ-
ници и за извършване на проверки по чл. 20г, 

ал. 1 от същия закон

Чл. 31. (1) За вписване в регистъра и за 
издаване на удостоверение по чл. 20а от Закона 
за енергията от възобновяеми източници се 
събира такса 145 лв.

(2) За извършване на проверка по чл. 20г, 
ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 
източници на вписаните в регистъра лица се 
събира такса 145 лв.“

§ 2. В Наредбата за безопасната експлоа-
тация и техническия надзор на повдигателни 
съоръжения, приета с Постановление № 199 
на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 73 
от 2010 г.), се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 124, ал. 2, т. 8 думите „по чл. 19“ 
се заменят с „по чл. 19, ал. 1, т. 1“.

2. В чл. 125, ал. 3 след думите „приключва-
нето є“ се добавя „и след представяне от зая-
вителя на документ за платена държавна такса 

по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, 
които се събират в системата на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор 
по Закона за държавните такси“. 

§ 3. В Наредбата за безопасната експлоатация 
и техническия надзор на асансьори, приета с 
Постановление № 75 на Министерския съвет от 
2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., 
бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 
от 2008 г., бр. 32 от 2009 г. и бр. 18 от 2011 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 35, ал. 2, т. 10 думите „по чл. 19“ 
се заменят с „по чл. 19, ал. 1, т. 1“.

2. В чл. 36, ал. 3 след думите „приключването 
є“ се добавя „и след представяне от заявителя 
на документ за платена държавна такса по 
чл. 19, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, 
които се събират в системата на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор 
по Закона за държавните такси“. 

§ 4. В Наредбата за устройството, безопас-
ната експлоатация и техническия надзор на 
съоръжения под налягане, приета с Постано-
вление № 164 на Министерския съвет от 2008 г. 
(обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 
от 2010 г. и бр. 7 и 99 от 2011 г.), се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 284, ал. 2, т. 9 думите „по чл. 19“ 
се заменят с „по чл. 19, ал. 1, т. 1“.

2. В чл. 285, ал. 3 след думите „приключва-
нето є“ се добавя „и след представяне от зая-
вителя на документ за платена държавна такса 
по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, 
които се събират в системата на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор 
по Закона за държавните такси“.

§ 5. В Наредбата за устройството и безопас-
ната експлоатация на нефтопроводи и нефто - 
продуктопроводи, приета с Постановление 
№ 312 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., 
ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 
2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., 
бр. 79 от 2008 г., бр. 32, 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 
от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.), се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 117, ал. 2, т. 8 думите „по чл. 19“ 
се заменят с „по чл. 19, ал. 1, т. 1“.

2. В чл. 118, ал. 3 след думите „приключва-
нето є“ се добавя „и след представяне от зая-
вителя на документ за платена държавна такса 
по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, 
които се събират в системата на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор 
по Закона за държавните такси“.

§ 6. В Наредбата за устройството, експлоа-
тацията и техническия надзор на ацетиленови 
уредби, приета с Постановление № 187 на Ми-
нистерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 
2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 
от 2003 г., бр. 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 
2008 г. и бр. 32 от 2009 г.), се правят следните 
изменения и допълнения:
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1. В чл. 301, ал. 2, т. 9 думите „по чл. 19“ 
се заменят с „по чл. 19, ал. 1, т. 1“.

2. В чл. 302, ал. 3 след думите „приключва-
нето є“ се добавя „и след представяне от зая-
вителя на документ за платена държавна такса 
по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, 
които се събират в системата на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор 
по Закона за държавните такси“. 

§ 7. В Наредбата за устройството, безопас-
ната експлоатация и техническия надзор на 
газовите съоръжения и инсталации за втечнени 
въглеводородни газове, приета с Постановле-
ние № 243 на Министерския съвет от 2004 г. 
(обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 
от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 
2008 г., бр. 32 от 2009 г. и бр. 99 от 2011 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 209, ал. 2, т. 9 думите „по чл. 19“ 
се заменят с „по чл. 19, ал. 1, т. 1“.

2. В чл. 210, ал. 3 след думите „приключва-
нето є“ се добавя „и след представяне от зая-
вителя на документ за платена държавна такса 
по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, 
които се събират в системата на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор 
по Закона за държавните такси“. 

§ 8. В Наредбата за устройството и безо-
пасната експлоатация на преносните и разпре-
делителните газопроводи и на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ, приета 
с Постановление № 171 на Министерския съвет 
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и 
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., 
бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 
2009 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 и 99 от 2011 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 40 ал. 1 се отменя.
2. В чл. 375, ал. 2, т. 8 думите „по чл. 19“ 

се заменят с „по чл. 19, ал. 1, т. 1“.
3. В чл. 376, ал. 3 след думите „приключва-

нето є“ се добавя „и след представяне от зая-
вителя на документ за платена държавна такса 
по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, 
които се събират в системата на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор 
по Закона за държавните такси“. 

§ 9.  В Наредбата за условията и реда за 
издаване на лицензии за осъществяване на 
технически надзор на съоръжения с повишена 
опасност и за реда за водене на регистър на 
съоръженията, приета с Постановление № 187 
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, 
бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., 
бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., 
бр. 73 от 2010 г. и бр. 18, 78 и 99 от 2011 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7, т. 7 накрая се добавя „по чл. 21а, 
ал. 1, т. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се 
събират в системата на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор по Закона 
за държавните такси, приета с Постановление 
№ 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., 

ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., 
бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; 
попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 
от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 
от 2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.)“.

2. В чл. 8 ал. 4 се изменя така: 
„(4) Комисията извършва проверка на място:
1. в 20-дневен срок от приключване на 

проверката по документи по ал. 1 или 3 и 
ако при нея не се установи несъответствие на 
заявителя с изискванията на чл. 3, 3а, 4, 4а и 
4б или непредставяне на някой от документите 
по чл. 7, и

2. след представяне от заявителя в срока по 
т. 1 на документ за платена държавна такса по 
чл. 21а, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, 
които се събират в системата на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор 
по Закона за държавните такси.“

3. В чл. 9 след думите „чл. 8, ал. 3“ се добавя 
„или от изтичане на срока за представяне на 
документа по чл. 8, ал. 4, т. 2“.

§ 10. В чл. 25 от Наредбата за изискванията 
за качеството на течните горива, условията, 
реда и начина за техния контрол, приета с По-
становление № 156 на Министерския съвет от 
2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., 
бр. 69 и 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 76 
от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 36 от 2011 г. и 
бр. 55 от 2012 г.), ал. 4 се изменя така:

„(4) Разходите по ал. 1 и 2 се възлагат на 
лицето, което пуска, разпространява, съхра-
нява и/или използва горива, с наказателното 
постановление за съответното административно 
нарушение и се заплащат доброволно или се 
събират принудително по реда, предвиден за 
санкциите по наказателните постановления.“ 

§ 11. В Наредбата за реда за оправомощаване 
на лица за проверка на средства за измерване, 
които подлежат на метрологичен контрол, при-
ета с Постановление № 31 на Министерския 
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2003 г.; 
изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г.), се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7, ал. 2, т. 11 накрая се добавя „по 
чл. 9, ал. 1, т. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които 
се събират в системата на Държавната агенция 
за метрологичен и технически надзор по Закона 
за държавните такси, приета с Постановление 
№ 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, 
бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., 
бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17, 19 и 27 от 2003 г.; 
попр., бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 
2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 
2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.)“.

2. В чл. 10, ал. 1 се създава второ изречение:
„Комисията извършва проверката на място 

след представяне на документ от заявителя за 
платена държавна такса по чл. 9, ал. 1, т. 2 от 
Тарифа № 11 за таксите, които се събират в 
системата на Държавната агенция за метро-
логичен и технически надзор по Закона за 
държавните такси.“

3. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:
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ци, представляващи изключителна държавна 
собственост, от находище „Долна Вереница“, 
разположено в землището на с. Долна Вереница, 
община Монтана, област Монтана. Добивът се 
извършва с осигурени от концесионера средства 
и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 
249 341 кв. м, която съвпада с площта на 
находището и е индивидуализирана с коор-
динатите на точки по контура на запасите от 
№ 1 до № 16 в координатана система „1970 г.“ 
съгласно приложението.

3. Определя срок на концесията 35 годи-
ни. Началният срок на концесията е датата 
на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от 
датата, на която са изпълнени едновременно 
следните условия:

4.1. Влизане в сила на разрешение за из-
вършване на дейностите по добива на под-
земно богатство от находището, издадено по 
реда на Закона за пътищата и Наредбата за 
специално ползване на пътищата.

4.2. Предоставяне на банковата гаранция 
по т. 8.1.1.

5.  Определя пряко за концесионер 
„Макстрой“ – ЕООД, Монтана – титуляр на 
Удостоверение за търговско откритие № 0438 
от 14 юни 2011 г., издадено от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма.

6. Концесията да се осъществява при след-
ните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 
се осъществява след съгласуване от министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма и от 
Агенция „Пътна инфраструктура“ на проектите 
и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа 
на мерките и условията на Решение № МО 
16 – ПР/2011 г. на Регионалната инспекция по 
околната среда и водите – Монтана.

6.2. При експлоатацията на подземните 
богатства да се спазват нормативните изисква-
ния, свързани с опазването на земните недра, 
околната среда, водите, човешкото здраве, защи-
тените със закон територии и обекти, правата 
върху горските територии и земеделските земи, 
културните ценности, националната сигурност, 
отбраната на страната и обществения ред, пъ-
тищата и пътната инфраструктура.

6.3. Правата и задълженията по концеси-
ята да не се прехвърлят на трети лица освен 
с разрешение на Министерския съвет при 
условията и по реда на действащото законо-
дателство.

6.4. При осъществяване на концесията и 
на свързаните с нея дейности концесионерът 
е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да извършва всички дейности по 
предоставената концесия в съответствие с 
установените технически и технологични 
стандарти;

РЕШЕНИЕ № 1033  
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

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 „Долна 
Вереница“, община Монтана, област Монтана, 

на „Макстрой“ – ЕООД, Монтана

На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните 
богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за конце-
сиите във връзка с чл. 71 от Закона за под-
земните богатства и мотивирано предложение 
на министъра на икономиката, енергетиката 
и туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Предоставя концесия за добив с пред-
мет експлоатация на подземни богатства 
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните 
богатства – строителни материали – варови-

„(3) Заповедта за оправомощаване или 
отказът се връчва на заявителя в срок 3 дни 
от издаването им. За получаване на заповедта 
за оправомощаване заявителят представя до-
кумент за платена държавна такса по чл. 9, 
ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се 
събират в системата на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор по Закона 
за държавните такси.“

4. В чл. 13:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Заповедта за изменение на заповедта за 

оправомощаване се получава от заявителя след 
представяне на документ за платена държавна 
такса по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Тарифа № 11 за 
таксите, които се събират в системата на Дър-
жавната агенция за метрологичен и технически 
надзор по Закона за държавните такси.“

§ 12. В § 2 от заключителните разпоредби 
на Постановление № 97 на Министерския 
съвет от 1999 г. за утвърждаване на Тарифа 
№ 11 за таксите, които се събират в система-
та на Държавната агенция за метрологичен и 
технически надзор (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; 
изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 
2002 г. и бр. 17 и 49 от 2003 г.) след думите 
„Закона за измерванията“ се поставя запетая 
и се добавя „чл. 20е от Закона за енергията от 
възобновяеми източници“.

Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила от 

1 януари 2013 г. с изключение на § 1, т. 10, 
която влиза в сила от 1 април 2013 г.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков
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6.4.3. да не изгражда сгради и трайни 
съоръжения върху земята, на която или под 
която е находището на подземни богатства;

6.4.4. да спазва указанията, давани от 
министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма при съгласуване на проектите;

6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи 
се рекултивационни мероприятия;

6.4.6. да не разкрива и предоставя на трети 
лица придобитата геоложка и техническа до-
кументация и информация, свързана с обекта 
на концесията, без изрично писмено съгласие 
от министъра на икономиката, енергетиката 
и туризма.

6.5. За осъществяване на правата и из-
пълнение на задълженията по концесията 
не се изискват задължителни подобрения в 
находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява 
правата, произтичащи от предоставената кон-
цесия, само върху земя от концесионната площ, 
върху която е придобил съответни права и е 
променил предназначението є при условията 
и по реда на действащото законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява 
дейност върху концесионната площ въз основа 
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
ствен план, който включва концесионната 
площ и пътните връзки между площта на 
находището и местните и/или републикан-
ските пътища.

7. Определя основните права и задължения 
по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива варовици от находището 

по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити-

те за срока на концесията подземни богат-
ства – варовици;

7.1.3. право на ползване върху минните от-
падъци от добива и първичната преработка на 
подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички 
необходими дейности, свързани с добива, 
включително допроучване в границите на 
находище „Долна Вереница“, складиране, 
преработка, транспорт и продажба на под-
земните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към 
концесионния договор да получи право да 
допроучи и за срока на концесията да добива 
полезни изкопаеми от минните отпадъци, 
получени в резултат на дейностите по кон-
цесията; с допълнителното споразумение се 
определят размерът, условията и редът за вна-
сяне на концесионното плащане, дължимо за 
допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията 
съществуващата до момента на подписва-
нето на концесионния договор геоложка и 
техническа документация и информация за 
находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните 

богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и 

планове по това решение и по концесионния 
договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъ-
вестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби 
на подземни богатства или до икономическа 
неизгодност за бъдещото разработване на 
находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от 
земните недра при минимални загуби, като 
спазва изискванията за правилно и безопасно 
разработване;

7.2.1.4. не застрашава компонентите на 
околната среда;

7.2.1.5. осигури управлението на минните 
отпадъци от добива и първичната преработка;

7.2.2. да извършва дължимите концесионни 
плащания при условия и в срокове, определени 
с концесионния договор;

7.2.3. да изработи и съгласува с министъ-
ра на икономиката, енергетиката и туризма, 
а при необходимост и с други компетентни 
държавни органи, при условия, по ред и в 
срокове, определени с концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив 
и първична преработка;

7.2.3.2. изменения и допълнения на ця-
лостния работен проект за добив и първична 
преработка – при възникнала необходимост 
от това;

7.2.3.3. годишни работни проекти за добив 
и първична преработка;

7.2.3.4. цялостен работен проект за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и за рекултивация на засегнатите земи, 
представляващ неразделна част от проекта по 
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на минис-
търа на икономиката, енергетиката и туризма 
на всеки 5 години от срока на концесията 
актуализация на проекта за ликвидация или 
консервация на миннодобивния обект и за 
рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишни работни проекти за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и за рекултивация на засегнатите земи, 
представляващи неразделна част от съответния 
проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните 
отпадъци;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни 
органи при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, за всяко обстоятелство, 
което може да създаде опасност за земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, правата върху горските територии 
и земеделските земи, културните ценности, 
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националната сигурност, отбраната на стра-
ната и обществения ред, пътищата и пътната 
инфраструктура;

7.2.5. да съставя и води геоложка и техни-
ческа документация за дейностите по конце-
сията съгласно изискванията на действащото 
законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в 
срокове, определени с концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и 
действително продадените количества пясъци 
и чакъли и среднопретеглената им продажна 
цена за отчетния период, както и отчети за 
дължимото концесионно плащане за съответ-
ното шестмесечие – до 15 дни след изтичане 
на отчетния период;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш-
ния работен проект за добив и първична 
преработка и за вложените инвестиции през 
изтеклата година, както и за изменението на 
запасите и ресурсите, включващ необходимите 
документи и доказателства, удостоверяващи 
верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните 
запаси в находището при доказана необходи-
мост от ликвидация на миннодобивния обект 
и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце-
сионния обект, съоръженията и документаци-
ята, свързани с дейностите по концесията, на 
оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва изискванията на Закона 
за културното наследство и да осигурява 
периодичен мониторинг на територията на 
добивните работи от археолог на Регионалния 
исторически музей – Монтана;

7.2.9. да стабилизира на терена граничните 
точки по контура на концесионната площ;

7.2.10. да не нарушава изискванията на 
чл. 53, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;

7.2.11. да извърши ликвидация на миннодо-
бивния обект и рекултивация на засегнатите 
земи за своя сметка при условия и в срокове, 
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.12. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия по т. 1 
при условия и по ред, определени с договора.

7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно 

плащане при условия и в срокове, определени 
с концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да контролира изпъл-
нението на задълженията от концесионера, 
включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера пред-
ставянето на документите и информацията 
по т. 7.2.6.2;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка 
продукция – резултат от експлоатацията на 
находището, и чрез извършване на маркшай-
дерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионе-
ра, а след прекратяване на концесията – право 
на собственост – върху придобитата по време 
на концесията геоложка и техническа доку-
ментация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, 
определени с концесионния договор, изцяло 
или част от банковата гаранция по т. 8.1;

7.3.5. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да прекрати едностран-
но договора при неизпълнение от страна на 
концесионера на което и да е от задълженията 
по това решение и по договора и/или при 
нарушаване на условие за осъществяване на 
концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера 

при осъществяване на концесията, след като 
такова бъде поискано, при условия и по ред, 
определени с концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване 
на условията по концесията и за изпълнение 
на задълженията по концесионния договор.

8. Определя следните видове гаранции за 
изпълнение на задълженията на концесионера 
по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна 
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението 
на всички задължения по концесионния дого-
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване 
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, 
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви 
за забавено изпълнение на задължението за 
концесионно плащане, както и неустойки при 
неизпълнение или при забавено или неточно 
изпълнение на всяко непарично задължение:

8.1.1. за първата година от срока на конце-
сията гаранцията е в размер 2828 лв. с ДДС 
и се предоставя не по-късно от 7 дни след 
датата на изпълнение на условието по т. 4.1;

8.1.2. за всяка следваща година банковата 
гаранция е в размер 100 на сто от стойността 
на концесионното плащане за предходната 
година с начислен ДДС и се предоставя на 
концедента до 31 януари на съответната година;

8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е 
валидна до 28 февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от 
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да 
възстанови нейния размер в 14-дневен срок от 
уведомлението на концедента за усвояването є.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение 
на дейностите по техническа ликвидация 
или консервация на миннодобивния обект 
и рекултивация на засегнатите земи. Видът 
на финансовото обезпечение и предвиденият 
размер на средствата се договарят между 
страните с концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при пълно не-
изпълнение или при забавено или неточно 
изпълнение на договорните задължения, или 
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при нарушаване на условие по концесията. 
Формите на неизпълнение, условията и редът 
за тяхното установяване, както и видът и 
размерът на санкциите се определят с кон-
цесионния договор.

9.  За предоставената концесия за добив 
концесионерът заплаща на концедента по 
ред, определен с концесионния договор, кон-
цесионно плащане, върху размера на което 
се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични плащания за срока на кон-
цесията, дължими на 6-месечни вноски, като 
срокът на плащане е 30-о число на месеца, 
следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем-
ври за всяка календарна година от срока на 
концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя 
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 
на сто от базата за изчисляване на концесион-
ното възнаграждение се умножи по добитото 
количество подземно богатство за съответния 
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 
от Методиката за определяне на конкретния 
размер на концесионното възнаграждение за 
добив на строителни и скалнооблицовъчни 
материали – приложение № 4 към чл. 11 от 
Наредбата за принципите и методиката за 
определяне на концесионното възнагражде-
ние за добив на подземни богатства по реда 
на Закона за подземните богатства, приета с 
Постановление № 127 на Министерския съвет 
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и 
доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Концесионното плащане за единица 
добито подземно богатство съгласно чл. 1, 
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3 не 
може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон. Тази 
стойност се индексира ежегодно с процента 
на увеличение на цените на строителните и 
скалнооблицовъчните материали по инфор-
мация, предоставена от Националния статис-
тически институт, при базова статистическа 
информация за цените за 2005 г.

9.5. Минималният размер на концесионното 
плащане за всеки отчетен период от срока 
на концесията не може да бъде по-нисък от 
3536 лв., определен на базата на 11 786 тона/
шестмесечие добити варовици и предвидената 
стойност за единица добито подземно богат-
ство съгласно т. 9.4.

9.6. Размерът на концесионното плащане по 
т. 9.3 и минималният размер на концесионното 
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допъл-
нително споразумение към концесионния 
договор при промяна на законодателството, 
уреждащо реда за неговото определяне.

9.7. Министърът на икономиката, енергети-
ката и туризма внася от името и за сметка на 
концесионера част от концесионното плащане 
в размер 50 на сто от извършеното концеси-

онно плащане за съответния отчетен период 
по бюджета на община Монтана при условия 
и по ред, определени в чл. 81 от Закона за 
концесиите.

10. Концесионерът не дължи концесионно 
плащане за времето на реализиране на дей-
ностите, предвидени в съгласуван проект за 
техническа ликвидация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, при 
условие че не се извършва добив на подземни 
богатства, и при условия и по ред, определени 
с концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на иконо-
миката, енергетиката и туризма:

11.1. Да проведе преговори и да сключи 
концесионния договор с „Макстрой“ – ЕООД, 
Монтана, в тримесечен срок от влизането в 
сила на решението.

11.2. Да представлява Министерския съвет 
по концесионния договор с изключение на 
неговото прекратяване.

11.3. Да организира контрола по изпълне-
нието на концесионния договор.

11.4. Да предявява вземанията на кон-
цедента по съдебен ред и да представлява 
държавата по дела, свързани с изпълнението 
на концесионния договор.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

Приложение  
към т. 2

Координатен регистър на граничните точки 
на концесионната площ на находище „Долна 

Вереница“ 
Координатна система „1970 г.“

Точка Координати
№ X (север), м Y (изток), м
1 4720378.8 8493928.7
2 4720289.5 8493941.1
3 4720230.6 8493845.4
4 4720142.7 8493725.3
5 4720135.5 8493641.3
6 4720232.3 8493581.7
7 4720322.8 8493471.3
8 4720438.2 8493358.2
9 4720544.8 8493255.5
10 4720621.2 8493273.4
11 4720693.2 8493402.9
12 4720707.2 8493526.2
13 4720746.9 8493608.6
14 4720736.4 8493694.7
15 4720669.2 8493759.3
16 4720519 8493843.4

11520
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РЕШЕНИЕ № 1034  
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

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 „Свети 
Иван“,  община  Димово,  област  Видин,  на 

„Трафик Инженеринг“ – ЕООД, София

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка 
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона 
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от 
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от 
Закона за подземните богатства и мотивирано 
предложение на министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Предоставя концесия за добив на подзем-
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за 
подземните богатства – строителни материа-
ли – варовици, представляващи изключителна 
държавна собственост, от находище „Свети 
Иван“, разположено в землището на с. Гара 
Орешец, община Димово, област Видин. 

2. Определя концесионна площ с размер 
244 999 кв. м, индивидуализирана с координа-
тите на точки от № 1 до № 17 в координатна 
система „1970 г.“ съгласно приложението. В 
тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище „Свети Иван“ с 
размер 161 528 кв. м, индивидуализирана с 
координати на точки от № 1 до № 25 в коор-
динатна система „1970 г.“, съгласно схема и 
координатен регистър – неразделна част от 
концесионния договор.

2.2. Площите, необходими за осъществяване 
на дейностите по концесията, извън добива с 
размер 83 471 кв. м.

3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от 

датата, на която са изпълнени едновременно 
следните условия: 

4.1. Влизане в сила на решение по оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) и 
оценка за съвместимостта с предмета и целите 
на опазване в защитените зони, с което се 
одобрява осъществяването на инвестицион-
ното предложение или на решение, с което е 
преценено да не се извършва такава оценка.

4.2. Предоставяне на банковата гаранция 
по т. 9.1.1.

5. До влизането в сила на концесионния до-
говор концесионерът има права на възложител 
на инвестиционно предложение по смисъла 
на Закона за опазване на околната среда.

6. Определя пряко за концесионер „Трафик 
Инженеринг“ – ЕООД, София – титуляр на 
Удостоверение за търговско откритие № 0144 

от 4.06.2004 г., издадено от министъра на 
околната среда и водите. 

7. Концесията да се осъществява при след-
ните условия:

7.1. При експлоатацията на подземните 
богатства да се спазват нормативните изис-
квания, свързани с опазването на земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, включително на горите и земите в 
националните паркове и резервати, правата 
върху горските територии и земеделските земи, 
културните ценности, националната сигурност, 
отбраната на страната и обществения ред, 
пътищата и пътната инфраструктура.

7.2. Правата и задълженията по концеси-
ята да не се прехвърлят на трети лица освен 
с разрешение на Министерския съвет при 
условията на действащото законодателство.

7.3. Добивът на подземното богатство по 
т. 1 започва след съгласуване от министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма на 
проектите по т. 8.2.3, изготвени въз основа 
на влязло в сила решение по т. 4.1.

7.4. При осъществяване на концесията и 
на свързаните с нея дейности концесионерът 
е длъжен:

7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд;

7.4.2. да извършва всички дейности по 
предоставената концесия в съответствие с 
установените технически и технологични 
стандарти;

7.4.3. да не изгражда сгради и трайни 
съоръжения върху земята, на която или под 
която е находището на подземни богатства;

7.4.4. да спазва указанията, давани от 
министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма при съгласуване на проектите;

7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи 
се рекултивационни мероприятия.

7.5. Концесионерът да не разкрива и пре-
доставя на трети лица придобитата геоложка 
и техническа документация и информация, 
свързана с обекта на концесията, без изрично 
писмено съгласие от министъра на икономи-
ката, енергетиката и туризма.

7.6. Добивът се извършва с осигурени от 
концесионера средства и на негов риск.

7.7. За осъществяване на правата и из-
пълнение на задълженията по концесията 
не се изискват задължителни подобрения в 
находището.

7.8. Концесионерът може да осъществява 
концесионна дейност само върху територии 
от концесионната площ, върху които е при-
добил право на собственост или върху които 
има учредено право на ползване или договор 
за наем със собственика на земята и след 
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приключване на съответните процедури за 
промяна на предназначението на поземле-
ните имоти.

7.9. Концесионерът може да осъществява 
дейност върху концесионната площ въз основа 
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
ствен план, който включва концесионната 
площ и пътните връзки между обекта на 
концесията и местните и/или републикан-
ските пътища.

8. Определя основните права и задължения 
по концесията, както следва:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – стро-

ителни материали – варовици, от находището 
по т. 1;

8.1.2. право на собственост върху добити-
те за срока на концесията подземни богат-
ства – варовици;

8.1.3. право на ползване върху минните 
отпадъци от добива и първичната преработка 
за срока на концесията;

8.1.4. да извършва за своя сметка всички 
необходими дейности, свързани с добива, 
включително допроучване в границите на на-
ходището, складиране, преработка, транспорт 
и продажба на подземните богатства по т. 1;

8.1.5. с допълнително споразумение към 
концесионния договор да получи право да 
допроучи и за срока на концесията да добива 
полезни изкопаеми от минните отпадъци, 
получени в резултат на дейностите по кон-
цесията; с допълнителното споразумение се 
определят размерът, условията и редът за вна-
сяне на концесионното плащане, дължимо за 
допълнително добиваните полезни изкопаеми;

8.1.6. да ползва за срока за концесията 
съществуващата до момента на подписва-
нето на концесионния договор геоложка и 
техническа документация и информация за 
находището по т. 1.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните 

богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и 

планове по това решение и по концесионния 
договор;

8.2.1.2. разработва находището добросъ-
вестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби 
на подземни богатства или до икономическа 
неизгодност за бъдещото разработване на 
находището;

8.2.1.3. изземва подземните богатства от 
земните недра при минимални загуби, като 
спазва изискванията за правилно и безопасно 
разработване;

8.2.1.4. не застрашава компонентите на 
околната среда;

8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и 
първичната преработка на подземните богат-
ства в съответствие с плана за управление на 
минните отпадъци, съгласуван с министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма;

8.2.2. да внася концесионното плащане при 
условия и в срокове, определени с концеси-
онния договор; 

8.2.3. да изработи и съгласува с министъ-
ра на икономиката, енергетиката и туризма, 
а при необходимост и с други компетентни 
държавни органи, при условия, по ред и в 
срокове, определени с концесионния договор:

8.2.3.1. цялостен работен проект за добив 
и първична преработка; 

8.2.3.2. изменения и допълнения на ця-
лостния работен проект за добив и първична 
преработка – при възникнала необходимост 
от това;

8.2.3.3. годишен работен проект за добив 
и първична преработка за всяка година от 
срока на концесията; 

8.2.3.4. цялостен работен проект за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и за рекултивация на засегнатите земи, 
представляващ неразделна част от проекта по 
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на минис-
търа на икономиката, енергетиката и туризма 
на всеки 5 години от срока на концесията 
актуализация на проекта за ликвидация или 
консервация на миннодобивния обект и за 
рекултивация на засегнатите земи;

8.2.3.5. годишни работни проекти за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и за рекултивация на засегнатите земи, 
представляващи неразделна част от проектите 
по т. 8.2.3.3;

8.2.3.6. план за управление на минните 
отпадъци; 

8.2.4. да уведомява компетентните държав-
ни органи при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, за всяко обстоятелство, 
което може да създаде опасност за земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, включително на горите и земите в 
националните паркове и резервати, правата 
върху горските територии и земеделските земи, 
културните ценности, националната сигурност, 
отбраната на страната и обществения ред, 
пътищата и пътната инфраструктура;

8.2.5. да съставя и води геоложка и техни-
ческа документация за дейностите по конце-
сията съгласно изискванията на действащото 
законодателство;

8.2.6. да представя при условия, по ред и в 
срокове, определени с концесионния договор:

8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите 
и действително продадените количества ва-
ровици и среднопретеглената им продажна 
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цена за отчетния период, както и отчети за 
дължимото концесионно плащане за съответ-
ното шестмесечие – до 15 дни след изтичане 
на отчетния период;

8.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш-
ния работен проект за добив и първична 
преработка и за вложените инвестиции през 
изтеклата година, както и за изменението на 
запасите и ресурсите, включващ необходимите 
документи и доказателства, удостоверяващи 
верността на посоченото в отчета;

8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните 
запаси в находището при доказана необходи-
мост от ликвидация на миннодобивния обект 
и рекултивация на засегнатите земи;

8.2.7. да осигурява пълен достъп до конце-
сионния обект, съоръженията и документаци-
ята, свързани с дейностите по концесията, на 
оправомощени органи и/или лица;

8.2.8. да спазва изискванията на Закона за 
културното наследство и да осигури периоди-
чен мониторинг на територията на добивните 
работи от археолог на регионалния истори-
чески музей;

8.2.9. да стабилизира на терена граничните 
точки по контура на концесионната площ;

8.2.10. да извърши ликвидация на миннодо-
бивния обект и рекултивация на засегнатите 
земи за своя сметка при условия и в срокове, 
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;

8.2.11. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде находището по т. 1 при 
условия и по ред, определени с концесионния 
договор.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно 

плащане при условия и в срокове, определени 
с концесионния договор;

8.3.2. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да контролира изпъл-
нението на задълженията от концесионера, 
включително:

8.3.2.1. като изисква от концесионера пред-
ставянето на документите и информацията 
по т. 8.2.6;

8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка 
продукция – резултат от експлоатацията на 
находището, и чрез извършване на маркшай-
дерски измервания;

8.3.3. право на съсобственост с концесионе-
ра, а след прекратяване на концесията – право 
на собственост – върху придобитата по време 
на концесията геоложка и техническа доку-
ментация;

8.3.4. право да усвои при условия и по ред, 
определени с концесионния договор, изцяло 
или част от банковата гаранция по т. 9.1;

8.3.5. да прекрати едностранно концесион-
ния договор при неизпълнение от страна на 
концесионера на което и да е от основните 

задължения по това решение и по договора 
и/или при нарушаване на условие за осъщест-
вяване на концесията.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера 

при осъществяване на концесията, след като 
такова бъде поискано, при условия и по ред, 
определени с концесионния договор;

8.4.2. да осъществява контрол за спазване 
на условията по концесията и за изпълнение 
на задълженията по концесионния договор.

9. Определя следните видове гаранции за 
изпълнение на задълженията на концесионера 
по концесионния договор:

9.1. Безусловна и неотменяема годишна бан-
кова гаранция, обезпечаваща изпълнението на 
всички задължения по концесионния договор, 
в т.ч. концесионно плащане, извършване на 
годишна вноска от обезпечението по т. 9. 2, 
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви 
за забавено изпълнение на задължението за 
концесионно плащане, както и неустойки при 
неизпълнение или при забавено или неточно 
изпълнение на всяко непарично задължение:

9.1.1. за първата година от срока на кон-
цесията гаранцията е в размер 4266 лв. и се 
предоставя не по-късно от 7 дни след датата 
на изпълнение на условието по т. 4.1;

9.1.2. за всяка следваща година банковата 
гаранция е сума в размер 100 на сто от стой-
ността на концесионното плащане с начислен 
ДДС за предходната година и се предоставя на 
концедента до 31 януари на текущата година;

9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е 
валидна до 28 февруари на следващата година;

9.1.4. при усвояване изцяло или на част от 
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен да 
възстанови нейния размер в 14-дневен срок от 
уведомлението на концедента за усвояването є.

9.2. Финансово обезпечение за изпълнение 
на дейностите по техническа ликвидация 
или консервация на миннодобивния обект 
и рекултивация на засегнатите земи. Видът 
на финансовото обезпечение и предвиденият 
размер на средствата се договарят между 
страните в концесионния договор.

9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение 
и при забавено изпълнение на договорните 
задължения. Формите на неизпълнение, усло-
вията и редът за тяхното установяване, както 
и видът и размерът на санкциите се определят 
с концесионния договор.

10. Определя годишно парично концеси-
онно плащане за единица добито подземно 
богатство за съответния период, върху което 
се дължи и ДДС, както следва: 

10.1. Парични плащания за срока на кон-
цесията, дължими на 6-месечни вноски, като 
срокът на плащане е 30-о число на месеца, 
следващ отчетния период.
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10.2. Отчетните периоди се определят от 
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем-
ври за всяка календарна година от срока на 
концесията.

10.3. Размерът на всяко плащане се опре-
деля съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методика-
та за определяне на конкретния размер на 
концесионното възнаграждение за добив на 
строителни и скалнооблицовъчни материа-
ли – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата 
за принципите и методиката за определяне 
на концесионното възнаграждение за добив 
на подземни богатства по реда на Закона за 
подземните богатства, приета с Постановле-
ние № 127 на Министерския съвет от 1999 г. 
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 
46 от 2007 г.).

10.4. Концесионното плащане за единица 
добито подземно богатство, определено съ-
гласно методиката по т. 10.3, не може да бъде 
по-ниско от 0,30 лева/тон. Тази стойност се 
индексира ежегодно с процента на увеличение 
на цените на строителните и скалнооблицо-
въчните материали по информация от Наци-
оналния статистически институт при базова 
статистическа информация за цените за 2005 г.

10.5. Минималният размер на дължимото 
концесионно плащане за всеки отчетен пе-
риод (шестмесечие) от срока на концесията 
не може да бъде по-нисък от 5330 лв. без 
ДДС, определен на базата на 30 на сто от 
предвидения средногодишен добив за срока 
на концесията – 17 768 тона/шестмесечие до-
бита суровина и предвидените стойности за 
единица добито подземно богатство съгласно 
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по 
т. 10.3 – 0,30 лева/тон.

10.6. Размерът на концесионното пла-
щане по т. 10.3 и минималният размер на 
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се 
променя с допълнително споразумение към 
концесионния договор при промяна на зако-
нодателството, уреждащо реда за неговото 
определяне.

10.7. Министърът на икономиката, енер-
гетиката и туризма превежда по бюджета на 
община Димово част от извършеното концеси-
онно плащане в размер 50 на сто, определена 
при условията и по реда на чл. 81 от Закона 
за концесиите, без ДДС.

11. При условия и по ред, определени с 
концесионния договор, концесионерът не 
дължи концесионно плащане за времето на 
реализиране на дейностите, предвидени в 

съгласуван проект за техническа ликвидация 
или консервация на миннодобивния обект и за 
рекултивация на засегнатите земи, при условие 
че не се извършва добив на подземни богатства. 

12. Оправомощава министъра на иконо-
миката, енергетиката и туризма:

12.1. Да проведе преговори и да сключи 
концесионния договор с „Трафик Инжене-
ринг“ – ЕООД, София, в тримесечен срок от 
влизането в сила на решението.

12.2. Да представлява Министерския съвет 
по концесионния договор с изключение на 
неговото прекратяване.

12.3. Да предявява вземанията на кон-
цедента по съдебен ред и да представлява 
държавата по дела, свързани с изпълнението 
на концесионния договор.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

Приложение 
 към т. 2

Координатен регистър на концесионната площ 
на  находище  „Свети  Иван“,  община  Димово, 

област Видин

Координатна система „1970 г.“

№ X Y

1. 4 747 154.9 8 457 128.8

2. 4 747 043.8 8 457 378.1

3. 4 746 990.9 8 457 362.1

4. 4 746 955.2 8 457 471.3

5. 4 746 826.8 8 457 552.3

6. 4 746 815.3 8 457 587.2

7. 4 746 715.6 8 457 637.1

8. 4 746 652.1 8 457 601.2

9. 4 746 584.3 8 457 567.6

10. 4 746 517.8 8 457 549.4

11. 4 746 447.4 8 457 531.2

12. 4 746 404.8 8 457 507.2

13. 4 746 379.8 8 457 480.3

14. 4 746 322.2 8 457 438.3

15. 4 746 381.7 8 457 246.7

16. 4 746 681.5 8 457 219.8

17. 4 747 132.8 8 457 104.0
11521
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РЕШЕНИЕ № 1039 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за обявяване на 15 август за ден на оказване 
на признателност към загиналите при спася-
ване на човешкия живот – Ден на Спасението

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса 
на труда

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Обявява 15 август за ден на оказване на 
признателност към загиналите при спасяване 
на човешкия живот – Ден на Спасението.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

11648

РЕШЕНИЕ № 1056 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за административно-териториална промяна 
в  границите на  общините Чирпан и Стара 

Загора, област Стара Загора

На основание чл. 28, ал. 1, т. 7 от Закона за 
административно-териториалното устройство 
на Република България

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Отделя от община Чирпан (SZR36), област 
Стара Загора, населеното място с. Яворово 
(87182) и го присъединява към община Стара 
Загора (SZR31), област Стара Загора (SZR).

2. Предлага на Президента на Република 
България на основание чл. 98, т. 5 от Консти-
туцията на Република България във връзка с 
чл. 28, ал. 1, т. 7 от Закона за административ-
но-териториалното устройство на Република 
България да издаде указ за утвърждаване на 
промените в границите на общините Чирпан 
и Стара Загора, област Стара Загора.

3. С влизането в сила на указа на Прези-
дента на Република България и в едномесечен 
срок от взаимноподписан протокол между 
общините Чирпан и Стара Загора министърът 
на финансите на основание чл. 34, ал. 2 от 
Закона за устройството на държавния бюджет 
и съгласно закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната година 
да извърши съответните промени във взаи-
моотношенията между централния бюджет 
и бюджетите на общините Чирпан и Стара 
Загора.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

11649

МИНИСТЕРСТВА   
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията на работа и 
дейността на Център „Фонд за асистирана 
репродукция“  (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; 
изм. и доп., бр. 58 от 2011 г., бр. 43, 56 и 95 

от 2012 г.)

§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Фондът осъществява следните 

функции:
1. разглеждане на заявления за одобряване 

на български граждани за извършване на 
дейности по асистирана репродукция при 
лица с безплодие, лечимо преди всичко с 
методите на асистираната репродукция и 
по-конкретно чрез ин витро оплождане, 
финансирани от бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса;

2 . контрол върх у успеваемост та на 
дейности те по асистирана репродукция на 
лечебните заведения, в които се извършва 
асистирана репродукция на жени, одобрени 
от фонда, съвместно с Министерството на 
здравеопазването и Изпълнителната агенция 
по трансплантация;

3. провеждане на информационна по-
литика относно дейностите по асистирана 
репродукция;

4. създаване и поддържане на регистър 
на лицата, които са подали заявления за 
одобряване за извършване на асистирана 
репродукция със средства от Националната 
здравноосигурителна каса, и на информация 
по т. 1 – 6 от приложение № 1 към чл. 7, т. 12;

5. извършване на проверки по сигнали, 
свързани с дейностите по асистирана репро-
дукция на жени, одобрени от фонда, съвмест-
но с Министерството на здравеопазването.

(2) Фондът осъществява дейността си при 
спазване на Административнопроцесуалния 
кодекс.“ 

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. издава заповеди за одобряване на бъл-

гарски граждани за извършване на дейности 
по асистирана репродукция в лечебни заве-
дения в Република България, финансирани 
от Националната здравноосигурителна каса, 
или прави мотивиран отказ;

4. сключва, изменя и прекратява договори 
с лечебни заведения за обмен на информация 
относно дейности по асистирана репродук-
ция на жени, получили одобрение от фонда 
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за извършване на асистирана репродукция 
със средства от Националната здравнооси-
гурителна каса;“.

2. Точки 5, 13, 14 и 15 се отменят.
§ 3. В чл. 13 т. 3 се изменя така:
„3. обем, качество и ефективност, които 

включват оценяване на: броя и сроковете 
на разгледаните заявления за одобряване 
на български граждани за извършване на 
асистирана репродукция със средства от 
бюджета на Националната здравноосигури-
телна каса; броя на постъпилите и разгледани 
сигнали, свързани с дейността на фонда, и 
резултатите от тях;“.

§ 4. В чл. 20 ал. 1 – 3 се изменят така:
„Чл. 20. (1) Общественият съвет се със-

тои от 9 членове, определени с решение на 
Министерския съвет.

(2) Общественият съвет:
1. разглежда заявления на български 

граждани за одобряване за извършване на 
асистирана репродукция със средства от 
бюджета на Националната здравноосигури-
телна каса в лечебни заведения в Република 
България;

2. прави предложение до директора на 
фонда по всяко подадено заявление за 
одобряване за извършване на асистирана 
репродукция или за отказ;

3. участва със свои представители при 
осъществяване на контрола по чл. 5, т. 2 и 5.

(3) За членове на обществения съвет се 
определят петима изтъкнати медицински 
специалисти с призната специалност „аку-
шерство и гинекология“ и с професионален 
опит в областта на асистираната репродук-
ция, двама представители на Националната 
здравноосигурителна каса – експерти, и 
двама представители на юридически лица 
с нестопанска цел, работещи за защита на 
правата на пациентите в областта на асис-
тираната репродукция.“

§ 5. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) Взаимодействието между фонда и 

звеното по ал. 1 се урежда съвместно от 
директора на фонда и министъра на здра-
веопазването.“

§ 6. Член 25 се отменя.
§ 7. В чл. 26 в текста преди т. 1 думите 

„финансира посоченото в чл. 25, ал. 1 и 2 
при“ се заменят с „одобрява за асистирана 
репродукция със средства от Националната 
здравноосигурителна каса“.

§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „фи-

нансиране“ се заменя с „одобряване“.
2. В ал. 2 думата „финансиране“ се заменя 

с „одобряване“.
§ 9. Член 28 се изменя така:

„Чл. 28. (1) Директорът на фонда сключ-
ва договор с лечебните заведения за обмен 
на информация относно лицата, на които е 
извършена асистирана репродукция въз ос-
нова на одобрение от фонда и със средства 
от Националната здравноосигурителна каса.

(2) Лечебните заведения по ал. 1 трябва 
да отговарят на следните изисквания:

1. да имат издадено разрешение от минис-
търа на здравеопазването по чл. 131, ал. 1 
от Закона за здравето;

2. да са акредитирани по реда на наред-
бата по чл. 87, ал. 1 от Закона за лечебните 
заведения; 

3. да са постигнали следните резултати:
а) при не по-малко от 20 на сто от одо-

брените от фонда цикли има клинична 
бременност със сърдечна дейност;

б) при не по-малко от 15 на сто от одо-
брените от фонда цикли има родени деца.

(3) Изискването по ал. 1, т. 3 не се при-
лага, когато лечебното заведение за първи 
път сключва договор с фонда.“

§ 10. В чл. 29, ал. 2 думите „ал. 1“ се 
заменят с „ал. 2“.

§ 11. В чл. 31 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите 
„организационно и финансово подпомагане 
за извършване на дейности по асистирана 
репродукция“ се заменят с „одобряване за 
извършване на дейности по асистирана ре-
продукция, финансирани от Националната 
здравноосигурителна каса“.

2. В ал. 4 в края се поставя запетая и се 
добавя „а при промени в обстоятелствата 
се прилагат документите, свързани с про-
мяната“.

§ 12. Член 32 се отменя.
§ 13. В чл. 34, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 14. В чл. 38, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 15. В чл. 39 се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 1 думите „организационно и фи-

нансово подпомагане на заявителя, в която 
посочва размера на отпусната парична сума“ 
се заменят с „одобряване на заявителката, 
в която посочва“. 

2. В ал. 3 в края се добавя „като определя 
срок за отстраняването им“.

3. Алинея 5 се отменя.
§ 16. Членове 40 – 42 се отменят.
§ 17. Членове 45 и 46 се изменят така:
„Чл. 45. Лечебните заведения, които из-

вършват дейности по асистирана репродук-
ция въз основа на заповеди за одобряване 
от фонда, подлежат на съвместен контрол 
от Министерството на здравеопазването, 
Изпълнителната агенция по трансплантация 
и фонда.
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Чл. 46. (1) Контролът по чл. 45 се осъ-
ществява чрез извършване на следните 
видове проверки:

1. планови – най-малко веднъж годишно, 
като се проверява цялостната дейност с 
изключение на финансирането от Нацио-
налната здравноосигурителна каса;

2. периодични – веднъж на три месеца, 
като се избира лечебно заведение на случа-
ен принцип и се разглеждат най-малко три 
процедури по асистирана репродукция, из-
вършени въз основа на одобрение от фонда;

3. внезапни – на всеки 250 извършени 
процедури се проверява една процедура по 
асистирана репродукция, извършена въз 
основа на одобрение от фонда;

4. по сигнал – извършва се проверка по 
всеки постъпил сигнал.

(2) Периодичната проверка се извършва, 
ако по отношение на избраното лечебно за-
ведение все още не е осъществена плановата 
проверка за годината.

(3) При извършване на проверките по 
ал. 1, т. 1 се контролира и съответствието 
на дейността на лечебните заведения с изис-
кванията на чл. 28, ал. 2, т. 3.“

§ 18. В приложение № 1 към чл. 7, т. 12 
се правят следните изменения:

1. В част 1:
а) в т. 1, буква „а“ думата „финансирани“ 

се заменя с „одобрени“;
б) точка 7 се отменя.
2. В част 2 думата „финансирани“ се 

заменя с „одобрени“.
§ 19. В приложение № 2 към чл. 31, ал. 1 

думите „Заявление за финансово и органи-
зационно подпомагане за извършване на 
асистирана репродукция със средства от 
Център „Фонд за асистирана репродукция“ 
се заменят със „Заявление за одобряване 
за извършване на асистирана репродукция 
със средства от бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса“.

§ 20. Приложение № 4 към чл. 31, ал. 1, 
т. 6 се изменя така:

„Приложение № 4 
към чл. 31, ал. 1, т. 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните:
.............................................................................

(трите имена и ЕГН на жената)
и
.............................................................................

(трите имена и ЕГН на партньора)

ДЕКЛАРИРАМЕ, че сме съгласни с усло-
вията и реда за одобряване за извършване 
на асистирана репродукция със средства от 
бюджета на Националната здравноосигури-
телна каса.

Информирани сме, че към момента на 
извършване на дейностите по асистирана 
репродукция, финансирани от Националната 
здравноосигурителна каса, е необходимо 
наличие на непрекъснати здравноосигури-
телни права.

Дата .................. Име и подпис на жената:
гр./с. ................. Име и подпис на партньора:

Долуподписаната:
.............................................................................

(трите имена и ЕГН на жената)

Информирана съм, че съм задължена да 
предоставя на директора на фонда писмена 
информация за резултатите от проведената 
процедура по асистирана репродукция.

Дата ..................  Име и подпис на жената:“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 21. Правилникът влиза в сила от 1 яну-
ари 2013 г.

§ 22. (1) Жените, които са одобрени за 
извършване на асистирана репродукция до 
влизане в сила на този правилник и проце-
дурите не са извършени, ползват правата за 
одобрените дейности по асистирана репро-
дукция с изключение на одобрената сума.

(2) В случаите по ал. 1 заплащането на 
процедурите по асистирана репродукция се 
извършва от Националната здравноосигу-
рителна каса.

§ 23. Жените, които до влизане в сила 
на този правилник са подали заявления по 
чл. 31, ал. 1 и 4 и те не са разгледани от 
Обществения съвет, подават допълнително 
декларация съгласно приложение № 4 към 
чл. 31, ал. 1, т. 6 от този правилник.

Министър:  
Десислава Атанасова

11591

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Меж-
дународната статистическа класификация на 
болестите и проблемите, свързани със здра-
вето – десета ревизия (ДВ, бр. 111 от 2004 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „регионалните центрове 
по здравеопазване, районните инспекции по 
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба  за  изменение  и  допълнение  на 
Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържание-
то,  сроковете,  начина  и  реда  за  подаване 
и съхранение на данни от работодателите, 
осигурителите за осигурените при тях лица, 
както  и  от  самоосигуряващите  се  лица 
(обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 
от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., 
бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и 
доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.; 
изм. и доп., бр. 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 

от 2011 г., бр. 5 и 68 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. началната дата от периода, за който 

възниква задължението за внасяне на вноски 
и избрания осигурителен доход на основа-
ние чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното 
осигуряване.“

2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Лицата, които заплащат осигурител-

ни вноски по чл. 9а от Кодекса за социал-
но осигуряване, подават в компетентната 
териториална дирекция на Националната 
агенция за приходите декларация образец 
№ 8 съгласно приложение № 8. В деклара-
цията се вписват имената по документ за 
самоличност, единният граждански номер/
личен номер на чужденец (служебен номер) 
и сумата на вноските.

(5) Лицата, които еднократно заплащат 
сума в размер на 12 здравноосигурителни 
вноски за възстановяване на здравноосигу-
рителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от 

Закона за здравното осигуряване, подават 
в компетентната териториална дирекция на 
Националната агенция за приходите деклара-
ция образец № 9 съгласно приложение № 9.

(6) Декларацията по ал. 2 не се подава от 
осигурителите, за които се прилага схема 
за централизирано разплащане на осигури-
телните вноски.“

§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. Самоосигуряващите се лица по 

чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от 
Закона за здравното осигуряване могат да 
заявят кои задължения за здравноосигурител-
ни вноски погасяват, като подадат заявление 
съгласно приложение № 10.“

§ 3.В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Декларация образец № 1 се подава в 

съответната компетентна териториална дирек-
ция на Националната агенция за приходите:

1. от работодатели, осигурители и техните 
клонове и поделения – за всеки календарен 
месец до:

а) 25-о число на месеца, следващ месеца, 
за който се отнасят данните; при начислено 
или изплатено възнаграждение за същия 
месец след този срок – до края на месеца, 
в който е начислено или изплатено възна-
граждението;

б) 25-о число на месеца, следващ месе-
ца на начисляването или изплащането на 
допълнителни доходи от трудова дейност, 
начислени или изплатени след 25-о число 
на месеца, следващ месеца, през който е 
положен трудът;

2. от самоосигуряващите се лица: 
а) до 25-о число на месеца, следващ ме-

сеца, за който се отнасят данните за тях;
б) до 25-о число на месеца, следващ 

месеца, за който се отнасят данните за 
лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за соци-
ално осигуряване, когато със съгласието 
на самоосигуряващото се лице участват в 
упражняваната от него трудова дейност;

3. от осигурителите, клоновете и поделе-
нията им за лицата, работещи без трудови 
правоотношения – до 25-о число на месеца, 
следващ месеца на изплащане на възна-
граждението;

4. от изпращащото ведомство (компетент-
ния български държавен орган), посредника 
за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата 
за обществено осигуряване на самоосигу-
ряващите се лица, българските граждани 
на работа в чужбина и морските лица – до 
25-о число на месеца, следващ месеца, за 
който се отнасят данните;

опазване и контрол на общественото здраве“ 
се заменят с „регионалните здравни инспек-
ции“, а думата „стоматолозите“ се заменя с 
„лекарите по дентална медицина“.

2. Създава се ал. 3:
„(3) Лицата по ал. 1 и 2 посочват боле-

стите и проблемите, свързани със здравето, 
в съответната документация с техния чети-
ризначен код по МКБ 10.“

Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата е съгласувана с Нацио-

налния статистически институт.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 

2013 г. 
Министър:  

Десислава Атанасова
11592
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5. от лицата по т. 1 само след издадени 
задължителни предписания от контролните 
органи на Националния осигурителен ин-
ститут, когато декларацията се подава след 
30 април на годината, следваща годината, 
за която се отнася, и не съдържа данни за 
осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, 
ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, 
данни само за здравно осигуряване, или 
данък по чл. 42 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица.“

2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. от работодателите, осигурителите и 

техните клонове и поделения за дължими-
те осигурителни вноски, вноските за фонд 
„Гарантирани вземания на работниците и 
служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в 
срока за подаване на декларация образец № 1, 
а когато с декларацията се подават данни 
само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в 
срок до 25-о число на месеца, следващ месе-
ца, през който данъкът е удържан или през 
който са направени частичните плащания 
в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;“

б) създава се т. 4: 
„4. от работодателите по основното тру-

дово правоотношение за данъка по чл. 49, 
ал. 5 ЗДДФЛ – в срок до 25 февруари на 
следващата година.“

4. В ал. 4 думите „до края на месеца“ се 
заменят с „до 25-о число на месеца“.

5. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Декларация образец № 8 се подава 

в компетентната териториална дирекция на 
Националната агенция за приходите преди 
заплащане на осигурителните вноски по 
чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.

(6) Декларация образец № 9 се подава в 
компетентната териториална дирекция на 
Националната агенция за приходите преди 
внасяне на вноските за здравно осигуряване.“

6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в по-
следното изречение думите „ал. 3, т. 2 и 3“ 
се заменят с „ал. 3, т. 2, 3 и 4“.

7. Досегашните ал. 6, 7, 8 стават съответно 
ал. 8, 9 и 10.

8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и нався-
къде думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 10“.

9. Досегашните ал. 10 и 11 стават съот-
ветно ал. 12 и 13.

§ 4. Създава се чл. 3а: 
„Чл. 3а. Заявлението по чл. 2а се подава 

в териториална дирекция на Националната 
агенция за приходите на хартиен носител 
преди внасяне на сумите, с които се пога-
сяват задълженията.“

§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 числото „20“ се заменя с „25“.

2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При започване или възобновяване на 

трудова дейност декларация образец № 1 се 
подава до 25-о число на месеца, следващ пър-
вия пълен календарен месец в осигуряване.“

3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 8 думите „като самоосигуряващи 

се лица не по-късно от 10 дни след внасяне на 
дължимите осигурителни вноски“ се заменят 
с „до 25-о число на месеца, следващ месеца, 
за който се отнасят данните“.

5. Алинея 9 се изменя така:
„(9) При прекъсване или при прекратяване 

на трудовата дейност декларация образец № 1 
за лицата по ал. 1 и 6 се подава с код „Корек-
ция“ и данни за последния месец, през който 
лицето е подлежало на осигуряване – в срок 
до 25-о число на месеца, следващ месеца, за 
който се отнасят данните.“

§ 6. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Декларацията се подава до 25-о число 

на месеца, следващ първия месец от периода, 
за който са внесени осигурителните вноски.“

§ 7. В чл. 6, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. декларации образец № 7, 8 и 9 се по-

дават на хартиен носител.“
§ 8. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Не се приемат декларации и/или заяв-

ления, които не съдържат ЕИК по регистър 
БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен 
номер на чужденец (служебен номер) на оси-
гуреното лице, месеца, за който се отнасят 
данните, подпис и печат. Не се приемат и 
декларациите или заявленията с некоректно 
попълнени данни.“

§ 9. Член 13 се отменя.
§ 10. В чл. 14 след думата „Декларациите“ 

се добавя „и заявленията“.
§ 11.  В допълнителните разпоредби се 

правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. Декларации образец № 1, 3 и 5 за 

минали периоди се подават с утвърдените 
образци за съответния период, а декларация 
образец № 6 се подава с утвърдения образец 
за 2013 г.“

2. В § 2, т. 3 думите „самоосигуряващо 
се лице и лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за 
социално осигуряване“ се заменят със: „само-
осигуряващо се лице, лице по чл. 4, ал. 9 от 
Кодекса за социално осигуряване и/или лице, 
което внася осигурителни вноски по реда на 
чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване“.

§ 12. В § 3 от преходните и заключителните 
разпоредби след думите „чл. 5, ал. 6“ се доба-
вя „и чл. 9а, ал. 3“, а думите „чл. 39, ал. 1 и 
чл. 40, ал. 5, т. 2“ се заменят с „чл. 39, ал. 1, 
чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 40а, ал. 4 и чл. 41, ал. 2“.

§ 13. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се 
изменя така:
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Указания за попълване на декларация образец № 1 
„Данни за осигуреното лице“

1. Код корекция 
Попълва се буква „К“, когато:
– се подава декларация за коригиране на по-

дадена декларация;
– са начислени или изплатени възнаграждения 

за минало време, върху които се дължат вноски 
за социалното и здравното осигуряване, допъл-
нителното задължително пенсионно осигуряване, 
Учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани 
вземания на работниците и служителите“; в тези 
случаи, освен коригираните, се попълват и всич-
ки останали реквизити с данните от подадената 
преди това декларация;

– се коригират данни за облагаемия доход или 
за начисления от работодателя данък по чл. 42, 
ал. 4 ЗДДФЛ.

С код корекция „К“ не се коригират данните 
в т. 2, 3, 4, 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12.

След приемането на коригираща декларация 
се подава само нова коригираща или заличаваща 
декларация. 

Попълва се буква „З“, когато се подава декла-
рация за заличаване на подадена вече декларация. 
В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 
и 5.2) и 12 от декларацията.

2. Месец – попълва се в две позиции месецът, 
за който се отнасят данните. 

3. Година – попълва се в четири позиции го-
дината, за която се отнасят данните.

4. Код на задълженото лице – попълва се 
ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, 
служебен номер, издаден от НАП. 

5. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граждан-
ски номер на осигуреното лице. За чуждестранните 
граждани се попълва личният номер на чужденец 
или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, 
които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ 
се подчертават.

5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от 
НАП – дата на раждане – попълва се ден, месец 
и година на раждане на лицето.

5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от 
НАП – пол – попълва се полът на лицето, за 
което се подават данните.

5.3. Лицето е с трайно намалена работоспо-
собност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 
на сто – попълва се:

0 – ако лицето не е с трайно намалена рабо-
тоспособност/вид и степен на увреждане 50 и 
над 50 на сто;

1 – ако лицето е с трайно намалена работо-
способност/вид и степен на увреждане 50 и над 
50 на сто.

6. Фамилия – попълва се фамилията по доку-
мент за самоличност на осигуреното лице.

7. Инициали – попълват се инициалите на 
осигуреното лице: първата буква от името и 
първата буква от презимето.

8. Пощенски код – пощенският код по мес-
тоживеене.

9. Област – областта, в която се намира на-
селеното място.

10. Населено място – град/село по местожи-
веене.

11. Адрес по местоживеене на лицето.

Забележка. 
Точки 8, 9, 10 и 11 се попълват служебно от 

Националната агенция за приходите.
12. Вид осигурен – попълва се в две позиции 

код, както следва:
– 01 – за работници или служители, осигурени 

по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, 
включително и членове на кооперации, работещи 
по трудово правоотношение в кооперацията, без 
обхванатите от следващите кодове;

– 02 – за работещи при условията на първа 
категория труд;

– 03 – за работещи при условията на втора 
категория труд;

– 04 – за работещи по втори или допълнителен 
трудов договор;

– 05 – за държавни служители, доброволците 
по Закона за защита при бедствия;

– 06 – за военнослужещи по ЗОВС на Република 
България, държавните служители по ЗМВР и по 
Закона за изпълнение на наказанията и задър-
жането под стража;

– 07 – за следователи по Закона за съдебната 
власт;

– 08 – за лицата с учителски осигурителен стаж;
– 09 – за членове на кооперации, получаващи 

възнаграждение за работа без трудово правоот-
ношение в кооперацията;

– 10 – за управителите, прокуристите и контро-
льорите на търговски дружества и на едноличните 
търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете 
на управителните, надзорните и контролните съ-
вети на търговските дружества, както и лицата, 
работещи по договори за управление на непер-
сонифицираните дружества;

– 11 – за лица, осигурени за инвалидност по-
ради общо заболяване, за старост и за смърт, и 
за трудова злополука и професионална болест;

– 12 – за самоосигуряващи се;
– 13 – за регистрирани земеделски производи-

тели и тютюнопроизводители;
– 14 – за работещи без трудови правоотно-

шения; 
– 15 – за лицата, които получават парично 

обезщетение за безработица;
– 16 – за лица, работещи при сумирано отчи-

тане на работното време за повече от един месец;
– 17 – за служители на Националната разузна-

вателна служба и служба „Военна информация“ 
на Министерството на отбраната;

– 18 – за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 
6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за социално 
осигуряване, за които за осигурителен стаж се 
зачита времето, през което не са работили пора-
ди неправилно недопускане или отстраняване от 
работа или са били без работа поради уволнение, 
което е признато като незаконно от компетентните 
органи, или когато са отстранени и впоследствие 
възстановени на работа по реда, определен в 
специални закони;

– 19 – за лица, на които за осигурителен стаж 
се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;

– 20 – за трудоустроени лица, на които за оси-
гурителен стаж се зачита времето, през което не 
работят, тъй като не е предоставена подходяща 
работа от работодателя;

– 21 – за лица, работещи по втори или допъл-
нителен трудов договор, за които осигурителните 
вноски при основния работодател са внесени върху 
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максималния осигурителен доход и осигурителни-
ят стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;

– 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за 
инвалидност поради общо заболяване, за старост и 
смърт, избрали да подават еднократно декларация;

– 23 – за самоосигуряващи се, осигурени за 
инвалидност поради общо заболяване, за старост 
и смърт, избрали да подават еднократно деклара-
ция и са осигурени върху максималния размер на 
осигурителния доход по трудово правоотношение, 
и осигурителният им стаж се зачита на основание 
чл. 9, ал. 8 КСО;

– 24 – за членове на Висшия съдебен съвет и 
инспектори към инспектората на Висшия съдебен 
съвет, съдии, прокурори, кандидатите за младши 
съдии и младши прокурори по Закона за съдебната 
власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по 
вписвания и съдебни служители с изключение на 
военните съдии и прокурори;

– 25 – за лицата, включени в програми за на-
сърчаване на заетостта, които не се осигуряват 
за безработица;

– 26 – за инвалиди, работници и служители, 
които работят в специализирани предприятия, 
кооперации и цехове, съгласно Закона за инте-
грация на хората с увреждания;

– 27 – за лица, получаващи обезщетение за 
времето, през което са останали без работа по 
Кодекса на труда, Закона за държавния служител 
и Закона за висшето образование;

– 28 – за лица, които внасят само здравнооси-
гурителни вноски (вкл. за лицата по чл. 40, ал. 1, 
т. 7 от Закона за здравното осигуряване – служи-
тели на Българската православна църква и други 
признати по нормативно установен ред вероизпо-
ведания, които не получават възнаграждение за 
извършвана дейност);

– 29 – за други (попълва се само по изрично 
указание на НАП);

– 71 – за членове на избирателни комисии по 
Изборния кодекс;

– 72 – за лица, включени в програми за под-
крепа на майчинството, които не се осигуряват 
за безработица; 

– 82 – за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса 
за социално осигуряване – лица, упражняващи 
трудова дейност на изборни длъжности, както и 
за служителите с духовно звание на Българската 
православна църква и други регистрирани веро-
изповедания по Закона за вероизповеданията с 
изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 КСО;

– 83 – за офицери и сержанти от Национал-
ната разузнавателна служба и служба „Военна 
информация“ на Министерството на отбраната;

– 84 – за изпратените за участие в междуна-
родни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се 
осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;

– 86 – за лица, работещи в международни 
органи и организации със съгласието на компе-
тентните държавни органи, които са избрали да 
се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;

– 87 – за лица, изпратени на работа в чужбина 
от български посредник;

– 88 – за лица, получаващи обезщетение по 
чл. 230, ал. 1 ЗОВСРБ;

– 89 – за съпрузите на военнослужещи, участ-
ващи в международни операции и мисии, полу-
чаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 ЗОВСРБ;

– 90 – за лицата, получаващи доходи по § 1, 
т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на 
Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица, за които не се подават данни за държавното 
обществено осигуряване, допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване и здравно осигуря-
ване (осигурителен доход, осигурителни вноски, 
дни в осигуряване и др.), но задължително се 
подава информация за данъка по чл. 42 от закона; 
за лицата, полагащи труда си на територията на 
Република България, за които се прилага осигу-
рителното законодателство на друга държава, но 
се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица и др.:

За тези лица се попълват само данните за 
данъка в полетата на точки 31, 31а, 32 и 33;

– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно 
командированите служители в дипломатическа 
служба по време на задграничния им мандат;

– 92 – за морските лица;
– 93 – за специализантите, които получават 

възнаграждение по договор за обучение за при-
добиване на специалност от номенклатурата на 
специалностите, определена по реда на чл. 181, 
ал. 1 от Закона за здравето;

– 94 – за лица, подчинени на законодателството 
на друга държава съгласно международно спора-
зумение в сферата на социалната сигурност, по 
което Република България е страна, и за които 
във връзка с материалния обхват на съответното 
споразумение се дължат задължителни осигури-
телни вноски и/или вноски за фонд „Гарантирани 
вземания на работниците и служителите“;

– 95 – за лицата на длъжност балерина, балетист 
или танцьор в културни организации;

– 96 – за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за 
социално осигуряване.

12.1. Пореден номер на квалификационната 
група професии за осигурения – попълва се но-
мерът на колоната на квалификационната група 
професии, в която е определена длъжността на 
лицето, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.

12.2. Код икономическа дейност за осигуре-
ния – попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. 
За лицата, наети в спомагателни дейности на 
работодателя, когато той извършва повече от 
една икономическа дейност, се попълва „0000“.

12.3. Пореден номер на основна икономическа 
дейност на осигурителя – попълва се номерът на 
реда, в който е определена основната икономическа 
дейност на осигурителя, съгласно ЗБ на ДОО за 
съответната година. Бюджетните предприятия по 
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба 
на Закона за счетоводството, които не прилагат 
минимален осигурителен доход – за работниците 
и служителите попълват код „99“.

Забележки:
1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид 

осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 
25, 26, 72, 82 и 95.

2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид 
осигурен 94, когато осигурителният доход на 
лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от 
Кодекса за социално осигуряване.

12.4. Работодателят дължи вноски за месеца 
по Закона за гарантираните вземания на работ-
ниците и служителите при несъстоятелност на 
работодателя – за наетото лице се попълва в 
една позиция:
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– 0 – ако не дължи вноски;
– 1 – ако дължи вноски.
13. Код продължаване на осигуряването – по-

пълва се в една позиция:
– 0 – ако осигуряването продължава от пред-

ходен месец;
– 1 – ако лицето е включено в осигуряването 

през месеца, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало/

възобновено – попълва се в две позиции първият 
календарен ден в осигуряване.

15. Последен ден в осигуряване – попълва се 
в две позиции последният календарен ден в оси-
гуряване при всяко прекъсване или прекратяване 
на осигуряването.

16. Дни в осигуряване – общо.
Забележки:
1. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен 

код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане 
на периода на сумираното отчитане на работното 
време се подава нова декларация, като в т. 1 „Код 
корекция“ се попълва „К“. В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 
на т. 16 се попълват преизчислените работни дни 
в осигуряване за всеки месец. При подаване на 
коригиращата декларация в т. 12 „Вид осигурен“ 
отново се попълва код 16.

2. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен 
код 90, точка 16 не се попълва.

Позиция 1:
– ако лицето е осигурявано всички работни 

дни през месеца – попълва се 0;
– ако лицето не е осигурявано всички работни 

дни през месеца – попълва се 1.
Позиции 2 и 3:
– попълва се в две позиции общият брой ра-

ботни дни в осигуряване.
Позиция 4:
– попълва се законоустановеното работно време 

за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 
93 и 96 попълват 0.

Позиция 5:
– попълва се дневното работно време в часове 

на осигуреното лице; когато дневното работно 
време е различно през отделните дни в месеца, 
се попълва в часове среднодневното работно вре-
ме; когато при изчисляването се получи остатък, 
равен или по-голям от половин час, се закръглява 
на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 
96 попълват 0.

Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6 и 
т. 16.А, трябва да съответства на дните, посочени 
в позиции 2 и 3 на т. 16.

16.1. Отработени и други дни с осигурителни 
вноски – попълват се в две позиции дните с оси-
гурителни вноски. Такива са: отработените дни 
в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за 
които е упражнявана дейност, която е основание 
за осигуряване, и всички дни с осигурителни 
вноски на основание чл. 9, ал. 3 от Кодекса за 
социално осигуряване.

Не се попълват дните положен извънреден труд.
16.2. Дни във временна неработоспособност, 

с изключение на дните, посочени в т. 16.5, 16.6 
и 16.А – в две позиции се попълват дните във 
временна неработоспособност поради болест, гле-

дане на болен член на семейството, бременност и 
раждане, санаторно-курортно лечение, карантина 
с право на обезщетение.

16.3. Дни за отглеждане на малко дете и в 
неплатен отпуск за бременност и раждане – в 
две позиции се попълват дните за отглеждане на 
малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167, 167а КТ, 
както и дните в неплатен отпуск за бременност 
и раждане. Тази точка се попълва и за самооси-
гуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от 
Кодекса за социално осигуряване, които ползват 
аналогични права.

16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за 
осигурителен стаж – в две позиции се попълват 
работните дни в неплатен отпуск за временна не-
работоспособност, неплатен отпуск до 30 работни 
дни за една календарна година, който се зачита 
за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване 
без осигурителни вноски.

16.5. Дни в трудова злополука, с изключение 
на дните, посочени в т. 16.А – попълват се в две 
позиции дните във временна неработоспособност 
поради трудова злополука с право на обезщетение. 

16.6. Дни в професионална болест, с изклю-
чение на дните, посочени в т. 16.А – попълват се 
в две позиции дните във временна неработоспо-
собност поради професионална болест с право 
на обезщетение. 

16.А. Дни във временна неработоспособност 
с възнаграждение от работодателя на основание 
чл. 40, ал. 5 КСО – попълва се броят на работ-
ните дни, за които работодателят е изплатил 
възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 КСО. 

Забележка:
Когато лицето е осигурено на друго основание 

върху максималния размер на осигурителния доход, 
дните във временна неработоспособност с възна-
граждение от работодателя се попълват в т. 16.4.

16.7. Отработени часове – общо – попълва се 
броят на отработените часове през месеца след 
превръщане на нощните часове в дневни, вкл. 
броят изработени часове извънреден труд и броят 
на часовете за времето на платен отпуск. Когато 
при изчисляването се получи остатък, равен или 
по-голям от половин час, се закръглява на пълен 
час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 
10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 
84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.

16.8. Часове положен извънреден труд – попъл-
ва се броят на отработените часове извънреден 
труд след превръщане на нощните часове в днев-
ни. Когато при изчисляването се получи остатък, 
равен или по-голям от половин час, се закръглява 
на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата 
с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 
71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96. 

17. Доход, върху който се дължат здравно-
осигурителни вноски за периодите на временна 
неработоспособност или бременност и ражда-
не – попълва се осигурителният доход, определен 
по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното 
осигуряване. 

В тази точка не се включват сумите, изплатени 
на основание чл. 40, ал. 5 КСО.

17.1. Доход, върху който се дължат здравно-
осигурителни вноски за периодите на отглеждане 
на дете до две години по Кодекса на труда, а за 
четвърто и следващо дете до изтичането на 6 ме-
сеца непосредствено след отпуска по чл. 163 КТ.



БРОЙ 103  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  79   

17.2. Доход, от който е определено паричното 
обезщетение за периодите на временна неработо-
способност или бременност и раждане – попълва 
се служебно от Националния осигурителен ин-
ститут, след предоставяне на информацията по 
чл. 5, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.

18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 – попълва се 
процентът на здравноосигурителната вноска за 
сметка на работодателя съгласно ЗБ на НЗОК за 
съответната година.

19. Сума за социални разходи, върху която се 
дължат осигурителни вноски – попълва се сума-
та за социални разходи, давани постоянно или 
периодично, пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 
от Кодекса за социално осигуряване в пари или 
в натура, върху която се дължат осигурителни 
вноски за социално и за здравно осигуряване.

20. За фонд „Пенсии“ върху сумата в т. 19 – по-
пълва се процентът осигурителна вноска съгласно 
Кодекса за социално осигуряване за сметка на 
работодателя и/или за сметка на осигуреното 
лице, когато е попълнена т. 19.

21. Осигурителен доход, върху който се дъл-
жат осигурителни вноски, включително сумата 
по чл. 40, ал. 5 КСО, с изключение на сумата по 
т. 19 – попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 
КСО, вкл. сумата по чл. 40, ал. 5 КСО. При по-
пълване на данните не се включва сумата по т. 19.

22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху суми-
те в т. 21 – попълва се процентът осигурителна 
вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за 
социално осигуряване за сметка на работодателя 
и/или за сметка на осигуреното лице без фонд 
„Трудова злополука и професионална болест“.

22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се 
процентът на здравноосигурителната вноска за 
сметка на работодателя и/или за сметка на осигу-
реното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната 
година, когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.

22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 – по-
пълва се процентът осигурителна вноска за сметка 
на осигурителя/морското лице за фонд „Трудова 
злополука и професионална болест“, определен 
съгласно Кодекса за социално осигуряване и при-
ложение № 2 от ЗБ на ДОО за съответната година.

23. За Учителски пенсионен фонд върху сумите 
в т. 21 – попълва се процентът на осигурителната 
вноска за сметка на работодателя, която се внася 
в приход на УПФ. Отнася се само за лицата с 
учителски осигурителен стаж.

25. За професионален пенсионен фонд върху 
сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът на 
вноската за сметка на работодателя/морското 
лице съгласно Кодекса за социално осигуряване.

26. За универсален пенсионен фонд върху 
сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът на 
вноската съгласно Кодекса за социално осигуря-
ване за сметка на работодателя и/или за сметка 
на осигуреното лице.

27. Доход, върху който се дължат вноски само 
за здравно осигуряване – попълва се осигури-
телният доход, върху който се дължат вноски за 
здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, 
за времето на отглеждане на дете по чл. 165 и 
167а КТ и др.

28. Върху сумата в т. 27 – попълва се процен-
тът здравноосигурителна вноска за сметка на 
работодателя или самоосигуряващия се.

29. Брутно трудово възнаграждение – попълва 
се сумата на брутното трудово възнаграждение, 
определено съгласно Кодекса на труда, Наредба-
та за структурата и организацията на работната 
заплата, колективен трудов договор и други нор-
мативни актове, определящи вида и размерите 
на работните заплати и допълнителните трудови 
възнаграждения.

30. Процент вноска за фонд „Гарантирани 
вземания на работниците и служителите“ – по-
пълва се процентът на осигурителната вноска за 
фонд „Гарантирани вземания на работниците и 
служителите“, определена със ЗБ на ДОО.

Забележка. 
Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, ра-

ботещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 
е попълнено „1“ и лицето не попада в кръга на 
лицата по чл. 7, т. 1 – 3 от Закона за гарантира-
ните вземания на работниците и служителите 
при несъстоятелност на работодателя.

31. Начислен месечен облагаем доход – попъл-
ва се трудовото възнаграждение и всички други 
плащания в пари и/или в натура от работодателя 
или за сметка на работодателя, начислени за 
съответния месец, с изключение на доходите, 
посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се за 
лица с попълнен „Вид осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 
21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94 и 95.

Забележки:
1. Съдружниците в търговски дружества, соб-

ствениците на ЕООД или физическите лица – чле-
нове на неперсонифицирани дружества, попълват 
полетата на т. 31, 31а, 32 и 33 за доходи по § 1, 
т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби 
на Закона за данъците върху доходите на физи-
ческите лица, върху които се дължи данък по 
чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица.

2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 
14 се попълва само от акционери, притежаващи 
повече от 5 на сто от капитала на акционерното 
дружество, за доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от 
допълнителните разпоредби на Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица.

3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 
71 се попълва само за членовете на Централната 
избирателна комисия.

4. Полето на т. 31 се попълва за лицата с код 
за вид осигурен 93, за доходите по § 1, т. 26, буква 
„к“ от допълнителните разпоредби на Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица.

31а. Начислен месечен данък – попълва се 
размерът на начисления от работодателя данък 
по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, 
за които е попълнена т. 31.

32. Лични вноски за допълнително доброволно 
осигуряване – попълва се размерът на направените 
през месеца чрез работодателя лични вноски за 
допълнително доброволно осигуряване – в общ 
размер до 10 на сто от месечната данъчна основа 
по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, 
за които е попълнена т. 31.

33. Лични вноски за доброволно здравно осигу-
ряване и премии/вноски по договори за застраховки 
„Живот“ – попълва се размерът на внесените през 
месеца за сметка на лицето чрез работодателя 
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лични вноски за доброволно здравно осигурява-
не и премии/вноски по договори за застраховки 
„Живот“ в общ размер до 10 на сто от месечната 
данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва 
се само за лица, за които е попълнена т. 31.

34. Нетно възнаграждение – попълва се сумата 
на нетното възнаграждение, определена по реда 
на Наредбата за изчисляване и изплащане на па-

ричните обезщетения и помощи от Държавното 
обществено осигуряване.

Забележки: 
1. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен 

код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 
13, 14, 15, 27 и 28.“

§ 14.  Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се 
изменя така:

Указания за попълване на Декларация обр. № 3 
„Данни за здравно осигуряване на лица, осигу

рени от републиканския бюджет“
1. Код корекция:
– попълва се буква „К“, когато се подава дек-

ларация за коригиране на подадена декларация; 
в този случай освен коригираните се попълват 
и всички останали реквизити с данните от по-
дадената преди това декларация; с код корекция 
„К“ не се коригират данните в т. 2, 3, 4, 5 и 6 от 
декларацията;

– попълва се буква „З“, когато се заличава 
подадена преди това декларация; в този случай 
се попълват т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията.

2. Месец – попълва се в две позиции месецът, 
за който се отнасят данните.

3. Година – попълва се в четири позиции го-
дината, за която се отнасят данните.

4. Код на задълженото лице – ЕИК по регистър 
БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца) на лицето, клона, 
поделението, което определя дохода, върху който 
се дължат здравноосигурителни вноски.

5. Вид осигурен – попълва се в две позиции 
кодът на осигурения, както следва:

– 50 – за пенсионери от държавното общест-
вено осигуряване;

– 52 – за социално слабите с право на социално 
подпомагане, лицата, настанени в специализирани 
институции за социални услуги, и приетите за 
обслужване в социални учебно-професионални 

„Приложение № 2  
към чл. 2, ал. 1

центрове и центрове за временно настаняване, 
центрове за настаняване от семеен тип, преходни 
жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища 
и кризисни центрове;

– 53 – за студентите – редовно обучение във 
висши училища до навършване на 26-годишна 
възраст, и докторантите на редовно обучение по 
държавна поръчка, чуждестранните студенти – ре-
довно обучение, до навършване на 26-годишна 
възраст, и докторантите на редовно обучение, 
приети във висши училища и научни организации 
у нас по реда на Постановление на Министер-
ския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на 
образователна дейност сред българите в чужбина 
и Постановление на Министерския съвет № 228 
от 1997 г. за приемане на граждани на Републи-
ка Македония за студенти в държавните висши 
училища на Република България; задържаните 
под стража или лишените от свобода, за лица в 
производство за предоставяне статут на бежанец 
или право на убежище;

– 55 – за родителите, осиновителите или съп-
рузите, които полагат грижи за инвалиди със 
загубена работоспособност над 90 на сто, които 
постоянно се нуждаят от чужда помощ;

– 56 – за лицата над 18-годишна възраст, 
които учат редовно – до завършване на средно 
образование;

– 57 – за лица, получаващи целеви помощи 
за отопление по реда на Закона за социалното 
подпомагане;
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– 69 – за други (попълва се по изрично указание 
на НАП и НЗОК).

6. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граж-
дански номер на осигуреното лице. За чуждес-
транните граждани се попълва личният номер на 
чужденеца или служебен номер, издаден от НАП 
(за лицата, които нямат издаден ЕГН или ЛНЧ).

7. Фамилия – попълва се с печатни букви 
фамилията по документ за самоличност на оси-
гуреното лице.

8. Инициали – попълват се инициалите на 
осигуреното лице: първата буква от името и 
първата буква от презимето.

9. Ден, от който се внасят вноски – попълва 
се денят, от който са внесени вноски.

10. Ден, до който се внасят вноски – попълва 
се денят, до който са внесени вноски.

11. Доход – попълва се сумата на:
– размера на пенсията или сбора от пенсиите 

без добавките към тях за лицата с код 50 в т. 5 
„Вид осигурен“;

– дохода по чл. 40, ал. 4 от Закона за здравното 
осигуряване за лицата с код 52, 53, 55, 56 и 57 в 
т. 5 „Вид осигурен“.

12. Процент вноска – попълва се процентът 
на осигурителната вноска, която се определя за 
всяка календарна година със Закона за бюджета 
на НЗОК.“.

§ 15.Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 се из-
меня така:

„Приложение № 3 
към чл. 2, ал. 1

Указания за попълване на Декларация обр. № 5 
„Авансово внесени социални и здравноосигурител

ни вноски“

1. Код корекция:
– попълва се буква „К“, когато се подава декла-

рация за коригиране на подадена декларация; в този 
случай освен коригираните се попълват и всички 
останали реквизити с данните от подадената преди 
това декларация; с код корекция „К“ не се коригират 
данните в т. 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията;

– попълва се буква „З“, когато се заличава 
подадена преди това декларация; в този случай се 
попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.

След приемането на коригираща декларация 
се подава само нова коригираща или заличаваща 
декларация. 

2. Код на задълженото лице – попълва се ЕИК по 
регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен 
номер, издаден от НАП.

3. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граждански 
номер на осигуреното лице, а за чуждестранните 
граждани се попълва личният номер на чужденеца 
или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, 
които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се 
подчертават. 

3.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от 
НАП – дата на раждане – попълва се ден, месец и 
година на раждане на лицето.

3.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от 
НАП – пол – попълва се полът на лицето.

4. Фамилия – попълва се с печатни букви фамили-
ята по документ за самоличност на осигуреното лице.

5. Инициали – попълват се инициалите на оси-
гуреното лице: първата буква от името и първата 
буква от презимето.

6. Пощенски код – попълва се пощенският 
код по местоживеене.

7. Област – попълва се областта, в която се 
намира населеното място.

8. Населено място – попълва се град/село по 
местоживеене.

9. Адрес по местоживеене на лицето – попълва 
се точният адрес.

10. Вид осигурен – попълва се в две позиции 
код, както следва:

– 12 – за самоосигуряващите се;
– 13 – за регистрирани земеделски произво-

дители и тютюнопроизводители;
– 84 – за изпратените за участие в междуна-

родни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се 
осигуряват за фонд „Пенсии“ за своя сметка;

– 86 – за лицата, работещи в международни 
органи и организации със съгласието на компе-
тентните държавни органи, които са избрали да 
се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;

– 87 – за изпратените на работа в чужбина от 
български посредник;

– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно 
командированите служители в дипломатическа 
служба по време на задграничния им мандат.

11. Код продължаване на осигуряването – по-
пълва се в една позиция:

– 0 – ако осигуряването продължава от пред-
ходен месец;

– 1 – ако лицето е включено в осигуряването 
през месеца, за който се подават данните.
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12. Година – попълва се годината, за която са 
внесени вноските.

13. От: (месец) – попълва се месецът, от който 
са внесени вноските.

14. До: (месец) – попълва се последният месец, 
за който са внесени вноски.

15. Месечен осигурителен доход, върху който са 
внесени вноски за социално осигуряване – попълва се 
избраният месечен осигурителен доход, върху който 
са внесени вноски за фонд „Пенсии“ или за фонд 
„Пенсии“ и универсален пенсионен фонд.

16. За фонд „Пенсии“ – попълва се процентът 
осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ съгласно 
Кодекса за социално осигуряване.

17. За универсален пенсионен фонд – попълва 
се процентът осигурителна вноска за универсален 
пенсионен фонд съгласно КСО.

18. Месечен осигурителен доход, върху който са 
внесени вноски за здравно осигуряване – попълва 
се избраният месечен осигурителен доход, върху 
който са внесени вноски за здравно осигуряване.

19. За здравно осигуряване – попълва се про-
центът осигурителна вноска, определен съгласно 
ЗБ на НЗОК за съответната година.

Служебни данни. В долното ляво поле се по-
пълва датата на подаване на декларацията и се 
подписва и подпечатва (когато е предвидено да 
има печат) от самоосигуряващия се.“

§ 16. Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 се 
изменя така:

Указания за попълване на Декларация обр. № 6  
„Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“

1. Код на задълженото лице – работодателите, 
осигурителите и техните клонове и поделенията по-
пълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца 
или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуря-
ващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса 
за социално осигуряване попълват ЕГН (ЛНЧ) или 
служебен номер, издаден от НАП. 

2. Наименование на задълженото лице – попълват 
се наименованието на осигурителя, клонът, поделе-
нието, работодателят, а самоосигуряващите се лица 
и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално 
осигуряване попълват име, презиме и фамилия по 
документ за самоличност.

3. Член на осигурителна каса – попълва се в 
една позиция: 

– 0 – ако осигурителят не е член на осигурителна 
каса; 

– 1 – ако осигурителят е член на осигурителна каса.
4. E-mail – попълва се електронен адрес за връзка 

със задълженото лице.
5. Телефон – попълва се телефон за връзка със 

задълженото лице.

6. GSM – попълва се мобилен телефон за връзка 
със задълженото лице.

7. Код корекция – в полета от 7.1 до 7.4 се попълва 
буква „К“ – когато се намалява размерът на деклари-
раните задължения. В този случай освен коригираните 
се попълват и всички останали данни от съответната 
колона на подадената преди това декларация.

С код корекция „К“ не се коригират данните в 
т. 1, 2, 3 и 9. 

Забележка. При увеличаване размера на декла-
рирано задължение не се подава декларация с код 
корекция, а се подава нова декларация, в която се 
попълва само размерът на установената положителна 
разлика за съответното задължение.

8. Вид плащане – в полета от 8.1 до 8.4 се попълват 
следните кодове за вид плащане:

а) за възнаграждения, върху които се дължат 
осигурителни вноски, или данък с изключение на 
тези по букви „б“ и „в“ се попълва код: 

1 – Изплатен аванс за месеца – когато годината, 
попълнена в т. 9, е преди 2013 г.

2 – Начислено и неизплатено или неначислено 
възнаграждение за месеца (с изключение на декла-

„Приложение № 4  
към чл. 2, ал. 2



БРОЙ 103  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  83   

рирани с код 1), когато годината, попълнена в т. 9, 
е преди 2013 г.

3 – Изплатено възнаграждение за месеца (с из-
ключение на декларирани с кодове 1 и 2), когато 
годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.

5 – Изплатено, начислено и неизплатено или 
неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в 
това число допълнителни доходи от трудова дейност 
(включително доплащания или частични плащания 
за целите на данъка).

Забележка.
Код 5 се попълва и за:
– дължимите здравноосигурителни вноски за 

служителите на Българската православна църква и 
други признати по нормативно установен ред веро-
изповедания, които не получават възнаграждение 
за извършвана дейност;

– дължимите осигурителни вноски за лицата по 
чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

6 – Допълнителни доходи от трудова дейност, 
начислени или изплатени след 25-о число на месеца, 
следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на 
декларираните с код 5);

б) за възнаграждения по договори за работа без 
трудово правоотношение се попълва код 4.

Забележка. Код 4 се попълва и за дължимите 
осигурителни вноски от българския посредник 
за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално 
осигуряване и за дължимите здравноосигурителни 
вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за 
здравното осигуряване, когато годината, попълнена 
в т. 9, е преди 2013 г.;

в) за дължимия данък по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ 
за съответната година, попълва се код – 9.

9. Месец и година – попълват се месецът и 
годината, за които се отнасят вноските и данъкът. 
Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, 
ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване в декла-
рацията, която подават еднократно, попълват за 
месец – число 13 и предходната календарна година. 
За данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ се попълва месец 
12 и годината, за която се отнася данъкът.

10. Дължими вноски за ДОО – попълва се сумата 
на дължимите осигурителни вноски за фондовете 
на държавното обществено осигуряване за всички 
осигурени лица. Самоосигуряващите се лица и 
лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално оси-
гуряване попълват сбора от сумите на дължимите 
осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и фонд 
„Общо заболяване и майчинство“ за предходната 
календарна година.

11. Дължими вноски за Учителски пенсионен 
фонд – попълва се сумата на дължимите осигу-
рителни вноски за Учителски пенсионен фонд за 
наетите по трудови правоотношения.

12. Дължими вноски за ДЗПО – за универсален 
пенсионен фонд – попълва се сумата на дължимите 
осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд 
за лицата, подлежащи на осигуряване в универса-
лен пенсионен фонд. Самоосигуряващите се лица 
и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално 
осигуряване, родени след 31.ХII.1959 г., попълват 
сбора от сумите на дължимите осигурителни внос-
ки за универсален пенсионен фонд за предходната 
календарна година.

13. Дължими вноски за ДЗПО – за професи-
онален пенсионен фонд – попълва се сумата на 
дължимите осигурителни вноски за професионален 
пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуря-
ване в професионален пенсионен фонд.

14. Дължими вноски за здравно осигуряване – по-
пълва се сумата на дължимите осигурителни вноски 

за здравно осигуряване за всички осигурени лица. 
Самоосигуряващите се лица попълват сумата на 
дължимите осигурителни вноски за здравно осигу-
ряване за предходната календарна година.

15. Дължими вноски за фонд „Гарантирани взе-
мания на работниците и служителите“ – попълва се 
сумата на дължимите вноски за фонд „Гарантирани 
вземания на работниците и служителите“ за наети-
те по трудови правоотношения, с изключение на 
лицата по чл. 7, т. 1 – 3 от Закона за гарантиране 
вземанията на работниците и служителите при 
несъстоятелност на работодателя.

16. Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 
ЗДДФЛ – попълва се сумата на удържания данък 
по чл. 42 ЗДДФЛ, както и данъкът, удържан от 
работодателя по основното трудово правоотношение 
на основание чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ. Не се включва 
данъкът по т. 17. (Не се попълва от самоосигуря-
ващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса 
за социално осигуряване.)

17. Авансов данък по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ – по-
пълва се дължимият за внасяне от работодателя 
данък, когато през съответния месец са направени 
само частични плащания за този или за друг ме-
сец. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица 
и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално 
осигуряване.)

Забележки:
1. В поле 16 – данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ, удържан 

от работодателя при окончателното изплащане на 
облагаемия доход, начислен за съответния месец. 

2. В поле 17 – данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ, 
който работодателят внася, когато през съответния 
месец са направени само частични плащания за 
този или за друг месец.

3. В полетата на т. 16 и 17 се попълва и данъкът 
по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ за доходите на съдружни-
ци, член-кооператори и акционери, притежаващи 
повече от 5 на сто от капитала на акционерното 
дружество, за полагане на личен труд в дружествата 
и кооперациите, в които те са съдружници, член-
кооператори или акционери.

4. Когато в т. 8 е попълнен код 9, т. 10 – 15 и 
т. 17 не се попълват.

18. Дата на изплащане/начисляване – попълва 
се датата (дд,мм,гггг), на която са изплатени, съот-
ветно начислени възнагражденията(не се попълва 
от самоосигуряващите се лица и от лицата по 
чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване).

Когато възнагражденията са неначислени, се 
попълва 25-о число на месеца, следващ месеца 
на полагане на труда. За дължимите осигурител-
ни вноски от българския посредник за лицата по 
чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване 
и за дължимите здравноосигурителни вноски за 
лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здрав-
ното осигуряване за дата се попълва 25-о число 
на месеца, следващ месеца, за който се отнасят 
данните. (Когато годината, попълнена в т. 9, е 
преди 2013 г., се попълва датата на последния 
календарен ден от месеца, посочен в т. 9.)

Забележка. 
Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва датата 

на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ.
В декларацията не се включват сумите, из-

платени за дължими осигурителни вноски върху 
възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 
януари 2005 г.“

§ 17. Приложение № 7 към чл. 2, ал. 3 се 
изменя така:
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„Приложение № 7  
към чл. 2, ал. 3

19



БРОЙ 103  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  85 

20

“



СТР.  86  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 103

§ 18. Създава се приложение № 8 към чл. 2, ал. 4:
„Приложение № 8  

към чл. 2, ал. 4

21
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§ 19. Създава се приложение № 9 към чл. 2, ал. 5:
„Приложение № 9  

към чл. 2, ал. 5

23
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§ 20. Създава се приложение № 10 към чл. 2а:
„Приложение № 10  

към чл. 2а

 25

 
 

Вх.№.........../.................        
                          До   ТД …………. 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

По чл.2а от 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 отсамоосигуряващитесе лица 
 
 

  От ................................................................................................................................................ 
(име/наименование на задълженото лицето) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра 
на НАП            

ЕИК по БУЛСТАТ               
Адрес за 
кореспонденция ............................................................................................................................ 

Адрес по чл.8 от 
ДОПК ............................................................................................................................ 

Представлявано от 
............................................................................................................................ 

(трите имена на представителя/пълномощника) 
 

Заявявам, че: 
 

Желая да погася задължението си за здравноосигурителни вноски по реда на чл.41, ал.2 
от ЗЗО за периода: 

от  …………. г.      до  ……………...г.  
от  …………. г.      до  ……………...г.  
от  …………. г.      до  ……………...г.  
от  …………. г.      до  ……………...г.  
от  …………. г.      до  ……………...г.  
от  …………. г.      до  ……………...г.  
 

Желая да погася задължението си в размер на 12 здравноосигурителни вноски, 
декларирано с декларация вх.№ …………../………..г.   по реда на чл.40а, ал.4 от ЗЗО. 

 
дата:............................                                             подпис:............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нор-
мативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с 
осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече 
подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на админис-
тратор на лични данни можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg и на информационните 
табла в териториалните дирекции. 

Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. Дон-
дуков 52.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януа-

ри – 31 декември 2013 г. не се попълват т. 12.4 и 30.
§ 22. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.

За министър:  
Владислав Горанов

11682
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ  
НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 2186 
от 6 декември 2012 г.

за изменение на Националния номерационен 
план (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.; изм., бр. 102 

от 2010 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 1010 г. 
за правилата за ползване, разпределение и 
процедурите по първично и вторично предос-
тавяне за ползване, резервиране и отнемане 
на номера, адреси и имена Комисията за 
регулиране на съобщенията

Р Е Ш И :
§ 1. В Националния номерационен план 

(ННП) се създава ред с национален код за 
направление „430“ – за достъп до услуги, 
при които се използва комуникация Маши-
на – Машина (М2М), при дължина на кода от 
3 цифри и дължина на национално значимия 
номер от 12 цифри. 
„

430
Код за достъп до услуги, при които 
се използва комуникация Маши-
на – Машина (М2М)

3 12

“

§ 2. Редът от ННП „43А“ се изменя, както 
следва:
„

43А (А=7,8,9) Кодове за достъп до мо-
билни наземни мрежи 3 8

“
§ 3. Предназначението на кодове „99Х“ в 

ННП се променя на: „Кодове за достъп до 
цифрови мобилни наземни мрежи“.

§ 4.  В колоната от ННП „Максимална 
дължина на национално значимите номера“ 
навсякъде в редовете с географски кодове 
остава единствено цифрата „8“.

§ 5. Отменя се забележката в края на ННП.
§ 6. В реда с кодове „10XY“ наименованието 

на услугата „избор на оператор“ се поставя 
в кавички.

§ 7. В реда с кодове „11А“ се добавя цифрата 
„0“ като възможна стойност на А.

§ 8. В предназначението на кодове „87“, 
„88“ и „89“ думата „клетъчна“ се заменя с 
„наземна“.

Заключителна разпоредба
§ 9.  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“.

За председател:  
Никола Колев

11468
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СЪДЪРЖАНИЕ
на актовете, обнародвани в официалния раздел 

на „Държавен вестник“ през 2012 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ЗАКОНИ

За изменение и допълнение на Кодекса
на труда (№ 17) 7

За ратифициране на Конвен цията за статута 
на лицата без гражданство, приета на 
28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на 
Конвенцията за намаляване на случаите 
на лица без гражданство, приета на 30
август 1961 г. в Ню Йорк (№ 29) 11

За ратифициране на Споразумението между 
правителството на Република България 
и правителството на Конфедерация 
Швейцария за изменение на чл. 3.2, 
параграф „а“ от Споразумението между 
правителството на Република България 
и правителството на Конфедерация 
Швейцария за техническо сътрудни-
чество (№ 30) 11

За ратифициране на Измененията на Спора-
зумението за опазване на китоподобните 
бозайници в Черно море, Средиземно 
море и съседната акватория на Атлан-
тическия океан (№ 31) 11

За ратифициране на Конвенция та за пра-
вата на хората с увреждания (№ 32) 12

За съхранение на въглероден диоксид в
земните недра (№ 58) 14

За изменение и допълнение на Закона за
администрацията (№ 63) 15

За ратифициране на Споразумението между 
Република България и Международната 
банка за възстановяване и развитие 
(МБВР) за безвъзмездно финансиране 
от Фонда за институционално развитие 
на Световната банка за укрепване на 
капацитета на Националния доверите-
лен екофонд (НДЕФ) за финансиране
и изпълнение (№ 74) 17

За ратифициране на Споразумението между 
правителството на Република България 
и правителството на Румъния относно 
презгранични операции за Air Policing 
(№ 75) 18

За ратифициране на Договора за присъе-
диняване на Република Хърватия към
Европейския съюз (№ 82) 18

За изменение и допълнение на Наказа-
телно-процесуалния кодекс (№ 76) 19

За допълнение на Наказателния кодекс
(№ 77) 19

За изменение и допълнение на Закона за
меценатството (№ 83) 20

За изменение на Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (№ 84) 20

За резерва на въоръжените сили на Репуб-
лика България (№ 98) 20

За ратифициране на Изменение № 2 към 
Финансовия договор между Република 
България и Европейската инвестиционна 
банка („България – проект Дунав мост“) 
и на Изменение № 1 към Финансовия до-
говор между Република България и Ев-
ропейската инвестиционна банка („Бъл-
гария – проект Дунав мост – Б“) (№ 99) 21

За изменение и допълнение на Закона за 
Комисията за финансов надзор (№ 101) 21

За изменение и допълнение на Закона за 
влизането, пребиваването и напускането 
на Република България на гражданите 
на Европейския съюз и членовете на
техните семейства (№ 102) 21

За изменение на Закона за опазване на
земеделските земи (№ 103) 22

За изменение и допълнение на Закона за 
търговския регистър (№ 109) 25

За ратифициране на Споразумението за 
установяване на функционален блок 
въздушно пространство DANUBE FAB 
между Република България и Румъния, 
подписано на 12 декември 2011 г. в
Брюксел (№ 110) 25

За изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползуването на земе-
делските земи (№ 116) 25

За признаване, изпълнение и изпращане на 
съдебни решения и решения за пробация 
с оглед упражняване на надзор върху 
пробационните мерки и алтернатив-
ните санкции (№ 117) 25

За изменение на  Закона за достъп и 
разкриване на документите и за обя-
вяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българ-
ската народна армия (№ 122) 25

За хазарта (№ 128) 26
За изменение и допълнение на Закона за 

енергията от възобновяеми източници
(№ 147) 29

За изменение и допълнение на Закона за
омбудсмана (№ 148) 29

За ратифициране на Споразумението между 
Министерството на отбраната на Ре-
публика България и Министерството 
на отбраната на Държавата Израел за 
военно сътрудничество във връзка с 
провеждане на военни тренировки и
учения (№ 153) 31

За младежта (№ 158) 31
За изменение и допълнение на Закона за

социално подпомагане (№ 160) 32
За допълнение на Закона за морските прос-

транства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата на Република България 
(№ 161) 32

За денонсиране на Споразумението за 
Международната организация за спът-
никови телекомуникации ИНТЕЛСАТ
(№ 162) 32
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За изменение и допълнение на Закона за 
опазване на околната среда (№ 169) 32

За изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (№ 168) 33

За отнемане в полза на държавата на не-
законно придобито имущество (№ 187) 38

За изменение и допълнение на Закона за
държавния служител (№ 188) 38

За изменение и допълнение на Закона за
здравето (№ 191) 40

За статистика на  вътрешнообщностната
търговия със стоки (№ 192) 40

За изменение и допълнение на Закона за 
гражданската регистрация (№ 197) 42

За изменение и допълнение на Закона за 
пряко участие на гражданите в държав-
ната власт и местното самоуправление 
(№ 198) 42

За ратифициране на Споразумението за под-
крепа на проекта между Република Бъл-
гария и „Набуко Газ Пайплайн Интерне-
шънъл“ ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн 
България“ – ЕООД, във връзка с тръ-
бопроводната система Набуко (№ 199) 42

За ратифициране Изменението на Ме-
морандума за разбирателство относ-
но бъдещето на Здравната мрежа на 
страните от Югоизточна Европа в 
рамките на Процеса за сътрудничество
в Югоизточна Европа (№ 200) 42

За ратифициране Изменението на Спора-
зумението между правителството на 
Република България и правителството 
на Конфедерация Швейцария относно
оказването на финансова помощ (№ 201) 42

За изменение и допълнение на Закона за 
Министерството на вътрешните работи 
(№ 215) 44

За виното и спиртнте напитки (№ 216) 45
За публично -частното партньорство 

(№ 230) 45
За ратифициране на Договора за подписка 

между Република България и БНП 
ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС 
И РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕ-
ШЪНЪЛ във връзка с емитирането на 
облигации на стойност до 950 000 000 
евро, подписан на 4 юни 2012 г., на 
Договора за фискално агентство между 
Република България в качеството на 
Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК 
МЕЛЪН в качеството на Фискален агент 
и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ 
ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. в 
качеството на Регистратор и Агент по 
прехвърлянето относно емитирането на 
облигации на стойност до 950 000 000 
евро, подписан на 4 юни 2012 г., и на 
Акта за поемане на задължения относно 
издаването на облигации с номинална 
стойност до 950 000 000 евро, подписан
на 4 юни 2012 г. (№ 232) 46

За изменение и допълнение на Закона
за пътищата (№ 233) 47

За ратифициране Изменението на Заемното 
споразумение (Втори проект за улесня-
ване на търговията и транспорта) между 
Република България и Международната 
банка за възстановяване и развитие 
(№ 235) 48

За изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (№ 240) 49

За изменение на Закона за автомобилните 
превози (№ 241) 50

За ратифициране на Споразумението за 
изменение, допълнение и продължа-
ване действието на Споразумение-
то за предоставяне на безвъзмездна 
помощ по Програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН в България“ 
между Глобалния фонд за борба сре-
щу СПИН, туберкулоза и малария и 
Минис терството на здравеопазване-
то на Република България (№ 242) 50

За ратифициране Изменението на Споразу-
мението за учредяване на Черноморска 
банка за търговия и развитие, прието с 
Решение № 131 на Съвета на управители-
те на Банката от 19 юни 2011 г. (№ 243) 50

За изменение и допълнение на Закона 
за тютюна и тютюневите изделия 
(№ 249) 50

За изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (№ 250) 50 

За ратифициране Изменението на Спо-
разумението за сътрудничество между 
правителството на Република България 
и Европейската организация за разра-
ботване на метеорологични спътници 
(EUMETSAT) (№ 251) 52

За ратифициране на Меморандума за раз-
бирателство между правителството на 
Република България и Световната банка 
за партньорство и оказване на техниче-
ска подкрепа във връзка с изпълнението 
на Структурните инструменти на Ев-
ропейския съюз и на Меморандума за 
разбирателство между правителството 
на Република България и Европейската 
инвестиционна банка за оказване на 
подкрепа при изпълнението на проекти, 
финансирани от Структурните инстру-
менти на Европейския съюз (№ 256) 52

За управление на отпадъците (№ 257) 53
За изменение и допълнение на Закона за 

семейни помощи за деца (№ 258) 54
За изменение и допълнение на Закона за 

лечебните заведения (№ 259) 54
За изменение и допълнение на Закона за

медицинските изделия (№ 260) 54
За ратифициране на Спогодбата между Ре-

публика България и Република Сърбия 
за социална сигурност (№ 261) 54

За изменение и допълнение на Закона за 
акцизите и данъчните складове (№ 262) 54

За изменение и допълнение на Закона за 
енергетиката (№ 271) 54
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За допълнение на Закона за защита на
потребителите (№ 277) 56

За изменение и допълнение на Закона 
за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба (№ 278) 56

За оттегляне на декларацията по чл. 7, 
§ 2 от Европейската харта за местно
самоуправление (№ 279) 56

За ратифициране на Протокола относно 
привилегиите и имунитетите на Цен-
търа за правоприлагане в Югоизточна 
Европа (№ 280) 56

За ратифициране на Споразумението за 
икономическо партньорство между 
държавите от КАРИФОРУМ, от една 
страна, и Европейската общност и ней-
ните държави членки, от друга страна
(№ 281) 56

За ратифициране на Решение на Евро-
пейския съвет от 25 март 2011 г. за 
изменение на член 136 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз по отношение на механизъм за 
стабилност за държавите членки, чия то 
парична единица е еврото (№ 283) 57

За изменение и допълнение на Закона за 
защита от дискриминация (№ 293) 58

За изменение и допълнение на Закона за
рибарството и аквакултурите (№ 286) 59

За изменение и допълнение на Закона за
висшето образование (№ 290) 60

За изменение и допълнение на Закона за 
гражданското въздухоплаване (№ 291) 60

За ратифициране на Споразумението 
между правителството на Република 
България и правителството на Руската 
федерация относно организирането на 
ремонта и модернизацията на верто-
лети Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) и 
техните модификации на територията 
на Репуб лика България (№ 292) 60

За изменение и допълнение на Закона за 
движението по пътищата (№ 295) 60

За изменение и допълнение на Закона за 
трансплантация на органи, тъкани и
клетки (№ 296) 60

За изменение и допълнение на Наказател-
ния кодекс (№ 297) 60

За ратифициране на Споразумението за 
изменение във връзка с Финансовия 
договор между Република България и 
Европейската инвестиционна банка за 
финансиране на проект „България – ре-
гионално и общинско водоснабдяване“ 
(№ 298) 60

За ратифициране на Споразумението 
между Европейската организация 
за безопасност на въздухоплаване-
то (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република 
България относно таксите за аерона-
вигационно обслужване в зоните и
районите на летищата (№ 299) 60

За ратифициране изменението на Учреди-
телния договор на Международния валу-
тен фонд за реформата на борда на из-
пълнителните директори (№ 300) 60

За изменение и допълнение на Закона за 
здравното осигуряване (№ 301) 60

За изменение и допълнение на Закона за
горите (№ 304) 60

За изменение и допълнение на Закона за 
оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия 
(№ 321) 73

За ратифициране на измененията на 
чл. 25 и 26 от Конвенцията за опаз-
ване и използване на трансгранични-
те водни течения и международните 
езера (№ 322) 73

За изменение и допълнение на Закона за 
българските лични документи (№ 325) 75

За ратифициране на Изменението на 
Гаранционното споразумение между 
Кралство Белгия, Република България, 
Чешката република, Кралство Дания, 
Федерална република Германия, Ре-
публика Естония, Република Гърция, 
Кралство Испания, Френската репу-
блика, Ирландия, Италианската репу-
блика, Република Кипър, Репуб лика 
Латвия, Република Литва, Великото 
херцогство Люксембург, Република Ун-
гария, Малта, Кралство Нидерландия, 
Република Австрия, Република Полша, 
Португалската република, Румъния, 
Република Словения, Словашката ре-
публика, Република Финландия, Крал-
ство Швеция, Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия и 
Европейската инвестиционна банка за 
заемите, предоставени от Европейската 
инвестиционна банка за финансиране 
на инвестиционни проекти в страните 
от Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн и отвъдморските страни и те-
ритории (№ 326) 75

За ратифициране на Споразумението за 
изменение и допълнение на Рамковото 
споразумение относно изпълнението 
на Инициатива JEREMIE в Републи-
ка България (Второ споразумение за 
изменение) между правителството на 
Република България, представлявано от 
министъра на икономиката, енергетика-
та и туризма, и Европейския инвести-
ционен фонд, и на Споразумението за 
изменение и допълнение на Финансово-
то споразумение относно изпълнението 
на Инициатива JEREMIE в Република 
България (Второ споразумение за до-
пълнение) между правителството на 
Република България, представлявано 
от министъра на икономиката, енер-
гетиката и туризма, и Европейския 
инвестиционен фонд (№ 327) 75

За изменение на Закона за административ-
ните нарушения и наказания (№ 329) 77
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За изменение и допълнение на Закона за 
стоковите борси и тържищата (№ 330) 77

За изменение и допълнение на Закона 
за закрила и развитие на културата
(№ 331) 77

За изменение и допълнение на Кодекса за 
социално осигуряване (№ 351) 81

За изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс 
(№ 353) 82

За изменение на Закона за администра-
цията (№ 354) 82

За изменение и допълнение на Закона за 
устройство на територията (№ 355) 82

За ратифициране на Допълни телния про-
токол от Нагоя – Куала Лумпур за 
отговорността и обезщетяването към 
Протокола от Картахена по биологична 
безопасност (№ 356) 82

За изменение и допълнение на Закона за 
контрол върху наркотичните вещества 
и прекурсорите (№ 371) 83

За изменение и допълнение на Закона за 
защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси (№ 372) 84

За ратифициране на Меморандума за раз-
бирателство между правителството на 
Република България, представлявано от 
министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, и правителството на 
Репуб лика Сърбия относно изпълнени-
ето на Програмата за трансгранично 
сътрудничество България – Сърбия по 
Инструмента за предприсъединителна 
помощ № CCI:2007CB16IPO006 и на 
Протокола за изменението му (№ 373) 84

За изменение и допълнение на Закона 
за физическото възпитание и спорта 
(№ 388) 87

За изменение и допълнение на Закона за 
достъп и разкриване на документите 
и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия (№ 389) 87

За награждаване на лица за особени заслуги 
към българската държава и нацията 
(№ 390) 89

За отменяне на Закона за приемане на 
декларация по смисъла на чл. 42, § 1 
от Конвенцията за международни же-
лезопътни превози (COTIF), подписана 
на 9 май 1980 г. в Берн (№ 393) 91

За допълнение на Закона за опазване на 
земеделските земи (№ 394) 91

За изменение и допълнение на Закона 
за общинската собственост (№ 395) 91

За изменение и допълнение на Закона за 
потребителския кредит (№ 396) 91

За изменение и допълнение на Закона 
за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба (№ 399) 93

За изменение и допълнение на Закона 
за данък върху добавената стойност
(№ 408) 94

За изменение и допълнение на Закона за 
нотариусите и нотариалната дейност 
(№ 409) 95

За изменение и допълнение на Закона за 
адвокатурата (№ 410) 97

За изменение и допълнение на Закона за
фуражите (№ 415) 97

За изменение и допълнение на Закона за 
отговорността на държавата и общините 
за вреди (№ 416) 98

За допълнение на Закона за държавната 
собственост (№ 417) 99

За изменение и допълнение на Закона за
търговския регистър (№ 418) 99

За изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози (№ 419) 99

За бюджета на Държавното обществено 
осигуряване за 2013 г. (№ 420) 99

За бюджета на Националната здравнооси-
гурителна каса за 2013 г. (№ 421) 101

За изменение и допълнение на Закона за 
рибарството и аквакултурите (№ 423) 102

За държавния бюджет на Република Бъл-
гария за 2013 г. (№ 425) 102

За изменение и допълнение на Закона 
за физическото възпитание и спорта 
(№ 426) 102

За изменение на Закона за Българската 
агенция по безопасност на храните 
(№ 427) 102

За изменение и допълнение на Закона за 
мерките срещу изпирането на пари
(№ 430) 102

За изменение на Закона за лова и опазване
на дивеча (№ 431) 102

За изменение и допълнение на Закона за 
чистотата на атмосферния въздух
(№ 432) 102

За изменение и допълнение на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната
медицина (№ 433) 102

За изменение и допълнение на Закона 
за публичното предлагане на ценни 
книжа (№ 455) 103

За изменение и допълнение на Закона за от-
немане в полза на държавата на незакон-
но придобито имущество (№ 456) 103

За отмяна на Закона за преобразуване 
на Строителните войски, Войските 
на Министерството на транспорта 
и Войските на Комитета по пощи и 
далекосъобщения в държавни пред-
приятия (№ 457) 103

За изменение на Закона за автомобилните 
превози (№ 458) 103

За ратифициране на Конвенцията на Съвета 
на Европа относно изпиране, издирване, 
изземване и конфискация на облагите от 
престъпление и относно финансирането 
на тероризма (№ 459) 103
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За изменение и допълнение на Закона за 
изпълнение на наказанията и задържа-
нето под стража (№ 460) 103

За допълнение на Закона за защита на
класифицираната информация (№ 461) 103

За изменение и допълнение на Закона
за семейни помощи за деца (№ 462) 103

За изменение и допълнение на Закона за 
достъп и разкриване на документите 
и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия (№ 464) 103

РЕШЕНИЯ

За прекратяване пълномощията на народен
представител 5

За прекратяване пълномощията на народен
представител 5

За преобразуване на факултет „Обществено 
здраве“ в структурата на Русенския уни-
верситет „Ангел Кънчев“ във факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“ 5

За попълване ръководството на постоян-
ната делегация на Народното събрание 
в Парламентарната асамблея на Черно-
морското икономическо сътрудничество 5

За попълване състава на постоянната деле-
гация на Народното събрание в Парла-
ментарната асамблея на Организацията
за сигурност и сътрудничество в Европа 5

За промяна на състава на постоянната 
делегация на Народното събрание в 
Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа 5

За промяна на състава на постоянната 
делегация на Народното събрание в 
Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа 5

По Отчета за дейността на Съвета за елек-
тронни медии за периода 01.01.2011 –
30.06.2011 г. 6

По Годишния отчет за дейността на Наци-
оналната здравноосигурителна каса за
2010 г. 6

За приемане на годишни док лади на 
Комисия та за регулиране на съобщени-
ята за 2010 г. по Закона за електронните 
съобщения и по Закона за пощенските
услуги 6

За определяне на Комисия за одитиране 
на годишните финансови отчети на
Сметната палата за 2009 и 2010 г. 7

За забрана върху прилагането на техно-
логията хидравлично разбиване при 
проучване и/или добив на газ и нефт 
на територията на Република България 7

За прекратяване пълномощията на народен
представител 7

За прекратяване пълномощията на народен
представител 7

За отпускане на пенсия за особени заслуги 
към държавата и нацията 9

За участието на Република България в 
Договора за стабилност, координация 
и управление в Икономическия и пари-
чен съюз 10

Във връзка с разискванията по питането на 
народните представители Иван Вълков 
и Владимир Тошев към министъра на 
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията Ивайло Москов-
ски относно стойността на Договора 
за проектирането и изграждането на 
комбиниран (пътен/железопътен) мост
на река Дунав при Видин – Калафат 10

За създаване на Временна анкетна комисия 11
За избор на секретар на Четиридесет и

първото Народно събрание 12
За избиране на председател на Икономи-

ческия и социален съвет 12
За избор на секретар на Четиридесет и

първото Народно събрание 12
За промяна в състава на Комисията по

здравеопазването 12
Във връзка с разискванията по питането 

на народните представители Георги 
Пирински, Янаки Стоилов и Мая Ма-
нолова към министъра на външните 
работи Николай Младенов относно 
предложения по доклада на ограниче-
ната мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблю-
дение на „Президентските и местните 
избори – 23 и 30 октомври 2011 г.“ 13

Във връзка с избор на инспектор в Инспек-
тората към Висшия съдебен съвет 13

За създаване на Временна парламентарна 
комисия за проучване на нормативните 
основания, фактите и обстоятелства-
та при помилване, опрощаване на 
несъбираеми държавни вземания и 
даване и възстановяване на българско 
гражданство и освобождаване и лиша-
ване от него през периода 22 януари
2002 г. – 22 януари 2012 г. 15

За преобразуване на Химическия факултет 
в структурата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ във Факултет
по химия и фармация 16

За спиране на преизчисляването на ос-
новното месечно възнаграждение на
народните представители 16

За предсрочно прекратяване на мандата 
на управителя на Националната здрав-
ноосигурителна каса 17

За приемане на Доклад за дейността на 
Комисията за разкриване на докумен-
тите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия за периода
20 юли 2011 г. – 20 декември 2011 г. 18

За приемане на Годишна работна програма 
на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2012 г.) 18

За отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията 18
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За удължаване срока на действие на Вре-
менната анкетна комисия за проучва-
нето на факти и обстоятелства относно 
случаи, изнесени през последните дни 
в общественото и медийното простран-
ство, на полицейско насилие, както 
и на опити за оказване на влияние и 
политически натиск върху правоохра-
нителни и правораздавателни органи 20

Във връзка с разискванията по питането 
на народните представители Пламен 
Орешарски и Димчо Михалевски  към 
заместник министър-председателя  и 
министър на финансите Симеон Дянков 
относно политиката на правителството 
и Министерството на финансите за 
допълнително изземване на резерви от
държавните предприятия 20

За приемане на Национална стратегия на 
Република България за интегриране на
ромите (2012 – 2020) 21

Във връзка с разискванията по питането 
на народните представители Емилия 
Масларова и Драгомир Стойнев към 
министъра на труда и социалната поли-
тика Тотю Младенов относно мерките за 
намаляване на младежката безработица 24

За персонални промени в Министерския
съвет на Република България 25

За персонални промени в Министерския
съвет на Република България 25

За приемане на Доклад за младежта за
2009 – 2010 г. 25

За промени в състава на Комисията по 
икономическата политика, енергетика 
и туризъм 25

За промени в състава на Комисията по
труда и социалната политика 25

За промени в състава и ръководството на 
Комисията по транспорт, информаци-
онни технологии и съобщения 25

За промени в състава на Комисията по 
образованието, науката и въпросите на
децата, младежта и спорта 25

За създаване на Временна анкетна комисия 
за изясняване на изнесените в медийното 
пространство факти и обстоятелства 
относно лобисткия скандал, свързан 
с управлението на Тройната коалиция 
и предоставените 1,5 милиона евро
на австрийския лобист Петер Хохегер 26

За създаване на Временна анкетна комисия 
за проучване на причините, довели до 
повишаване цените на определени групи 
лекарствени продукти, заплащани със 
средства от бюджета на НЗОК и/или 
републиканския бюджет, и предлагане 
на възможни мерки за намаляване на
публичните разходи 26

Поправка 28
За прекратяване пълномощията на народен 

представител 26
За прекратяване пълномощията на народен

представител 27
За избиране на управител на Националната

здравноосигурителна каса 27

За прекратяване пълномощията на народен
представител 27

За прекратяване пълномощията на народен
представител 27

За прекратяване пълномощията на народен
представител 27

За прекратяване изграждането на Ядрена 
централа на площадка „Белене“ 28

За избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет 28

За отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията 28

За прекратяване пълномощията на народен
представител 29

За прекратяване пълномощията на народен
представител 29

За създаване на Временна комисия за про-
учване, анализ и обсъждане на добри 
практики и законодателни решения във 
връзка с регулирането на дейности по 
проучване и добив на подземни богат-
ства при опазване на околната среда 29

За отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията 30

Във връзка с Великденската ваканция на
Народното събрание за 2012 г. 30

За допълнение на Правилника за орга-
низацията и дейността на Народното 
събрание 30

За попълване на състава на Комисията по 
правата на човека, вероизповеданията, 
жалбите и петициите на гражданите 31

За попълване на състава на Комисията 
за борба с корупцията и конфликт на
интереси и парламентарна етика 31

За промени в състава на Комисията по 
европейските въпроси и контрол на
европейските фондове 31

За промени в състава и ръководството на 
Комисията по икономическата полити-
ка, енергетика и туризъм 31

За промяна в състава на Постоянната 
делегация на Народното събрание в 
Интерпарламентарната асамблея по
православие 31

За промени в състава на Комисията по
труда и социалната политика 31

За промени в състава на Комисията по
външна политика и отбрана 31

За промени в състава на Комисията по
бюджет и финанси 31

За промяна в състава и ръководството на 
Постоянната делегация на Народното 
събрание в Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа 31

За промени в състава на Комисията по 
образованието, науката и въпросите на 
децата, младежта и спорта 31

За промени в ръководството и състава на 
Комисията по правата на човека, ве-
роизповеданията, жалбите и петициите 
на гражданите 31

За промени в състава и ръководството на
Комисията по здравеопазването 31
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За предсрочно прекратяване на мандата на 
заместник-председателя на Комисията 
за финансов надзор, ръководещ упра-
вление „Надзор на инвестиционната
дейност“ 34

За прекратяване пълномощията на народен
представител 34

За удължаване срока на действие на 
Временната анкетна комисия за изя-
сняване на изнесените в медийното 
пространство факти и обстоятелства 
относно лобисткия скандал, свързан 
с управлението на Тройната коалиция 
и предоставените 1,5 милиона евро на
австрийския лобист Петер Хохегер 36

За удължаване срока на действие на Вре-
менната анкетна комисия за проучване 
на причините, довели до повишаване 
цените на определени групи лекарствени 
продукти, заплащани със средства от 
бюджета на НЗОК и/или републикан-
ския бюджет, и предлагане на възможни 
мерки за намаляване на публичните
разходи 36

За прекратяване пълномощията на народен
представител 37

За промени в състава на Комисията по 
културата, гражданското общество и
медиите 37

За попълване състава на Комисията по 
европейските въпроси и контрол на
европейските фондове 37

За попълване състава на постоянната Ко-
мисия за борба с корупцията и конфликт
на интереси и парламентарна етика 37

За промени в състава на Комисията по 
правата на човека, вероизповеданията, 
жалбите и петициите на гражданите 37

Във връзка с разискванията по питането 
на народните представители Пламен 
Орешарски и Корнелия Нинова към 
заместник министър-председателя и 
министър на финансите Симеон Дян-
ков относно Национална програма за
реформи 38

За избиране на членове на Комисията за 
разкриване на документите и за обявя-
ване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българ-
ската народна армия 38

За прекратяване пълномощията на наро-
ден представител 39

За попълване състава на постоянната 
делегация на Народното събрание в 
Парламентарната асамблея по фран-
кофония 39

За промяна в състава на постоянната 
делегация на Народното събрание в 
Интерпарламентарната асамблея по
православие 39

За създаване на Временна парламентарна 
комисия за проучване на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действия 

и инициативи на длъжностни лица от 
органи на изпълнителната власт, при 
и по повод помилване, опрощаване на 
несъбираеми държавни вземания, и 
даване и възстановяване на българско 
гражданство и освобождаване и ли-
шаване от него през периода януари 
2002 – януари 2012 г. 39

За избиране на член на Комисията за
финансов надзор 41

За приемане на Годишния отчет за дейност-
та на Комисията за защита на личните 
данни за 2011 г. 41

За възлагане на Сметната палата да извърши 
одит на изпълнението на регулирането на 
цените на лекарствени продукти, вклю-
чени в Позитивния лекарствен списък 
и заплащани с публични средства 42

За прекратяване пълномощията на народен
представител 42

За изменение и допълнение на Решение 
на Народното събрание за избиране 
на постоянна делегация на Народното 
събрание в Интерпарламентарния съюз 44

За попълване състава на Комисията по 
външна политика и отбрана 44

За приемане на Доклада за състоянието 
на отбраната и въоръжените сили на
Република България през 2011 г. 44

За удължаване срока на действие на Вре-
менната комисия за проучване, анализ 
и обсъждане на добри практики и 
законодателни решения във връзка с 
регулирането на дейности по проучва-
не и добив на подземни богатства при
опазване на околната среда 46

За изменение на Решение на Народното 
събрание от 18 януари 2012 г. за забрана 
върху прилагането на технологията хи-
дравлично разбиване при проучване и/
или добив на газ и нефт на територията
на Република България 46

За увеличаване и попълване състава на 
Комисията по икономическата поли-
тика, енергетика и туризъм 50

За прекратяване пълномощията на народен 
представител 51

За удължаване срока на действие на Вре-
менната анкетна комисия за проучване 
на причините, довели до повишаване 
цените на определени групи лекарствени 
продукти, заплащани със средства от 
бюджета на НЗОК и/или републикан-
ския бюджет, и предлагане на възможни 
мерки за намаляване на публичните
разходи 53

За удължаване срока на действие на Вре-
менната анкетна комисия за изясняване 
на изнесените в медийното пространство 
факти и обстоятелства относно лобист-
кия скандал, свързан с управлението на 
Тройната коалиция и предоставените 1,5 
милиона евро на австрийския лобист
Петер Хохегер 53
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По Годишния доклад за дейността на Бъл-
гарската академия на науките за 2011 г. 54

По Отчета за дейността на Съвета за 
електронни медии за периода 1 юли
2011 г. – 31 декември 2011 г. 54

За промени в Комисията по образованието, 
науката и въпросите на децата, младежта
и спорта 54

За попълване състава на Комисията по 
правата на човека, вероизповеданията, 
жалбите и петициите на гражданите 54

За приемане на Процедурни правила за 
издигане на кандидатури, публично 
оповестяване на документи, изслушване 
на кандидати за членове на Висшия 
съдебен съвет и подготовка за избор 
на членове на Висшия съдебен съвет 
от квотата на Народното събрание 54

За приемане на Процедурни правила за 
избор на членове на Висшия съдебен 
съвет през 2012 г. от квотата на Народ-
ното събрание 54

За избиране на членове на Комисията за 
защита от дискриминация, както и 
за председател и заместник-председател 55

За прекратяване пълномощията на народен 
представител 56

За предложение за гласуване недоверие 
на Министерския съвет на Република 
България с министър-председател Бойко 
Борисов 59

За отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията 59

За отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията 59

По Доклада за дейността на омбудсмана 
на Република България през 2011 г. 69

За попълване състава и ръководството на 
Постоянната делегация на Народното 
събрание в Парламентарната асамблея 
на Организация та за сигурност и съ-
трудничество в Европа 69

За допълнение на Правилника за орга-
низацията и дейността на Народното 
събрание 69

За промяна и попълване състава на Коми -
сията по правни въпроси 69

За одобрение на Правилника за организа-
цията и дейността на омбудсмана 71

За приемане на годишните доклади на Ко-
мисията за регулиране на съобщенията 
в областта на електронните съобщения
и на пощенските услуги за 2011 г. 72

По Отчета за дейността на Българската 
телеграфна агенция за 2011 г. 72

За приемане на Годишния доклад на 
Държавната комисия по сигурността 
на информацията относно цялостната 
дейност по състоянието на защитата 
на класифицираната информация в 
Република България през 2011 г. (по-
верителен) 72

За приемане на Годишния доклад за дей-
ността на Държавна агенция „Национал-
на сигурност“ за 2011 г. (поверителен) 72

За отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията 73

За възлагане на Сметната палата да из-
върши одит на  дейността на „Холдинг 
БДЖ“ – ЕАД, който да включва дей-
ността на „БДЖ – Пътнически прево-
зи“ – ЕООД, за периода от 1 януари
2011 г. до 30 септември 2012 г. 74

За създаване на Парламентарна анкетна 
комисия за проучване на случаи, при 
които има факти, данни и документално 
аргументирани публични разследвания, 
включително и на прекратени дела 
и преписки за корупция по високите 
етажи на властта, довели до лично 
облагодетелстване на определени лица, 
ощетяване и значителни вредни после-
дици за държавата 74

Във връзка с разискванията по питането на 
народния представител Джема Грозда-
нова към министъра на правосъдието 
Диана Ковачева относно пилотната 
процедура, насочена към намаляване на 
огромната натовареност на Европейския 
съд по правата на човека чрез връщане 
на жалби на граждани на национално
ниво 74

За попълване състава на Комисията по
земеделието и горите 75

За избор на член на Висшия съдебен съвет 
от квотата на Народното събрание 75

За избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание 75

За избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание 75

За избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание 75

За избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание 75

За избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание 75

За избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание 75

За избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание 75

За избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание 75

За избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание 75

За избор на член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание 75

За приемане на Доклад за дейността на 
Комисията за разкриване на докумен-
тите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия за периода
20 декември 2011 – 20 юли 2012 г. 75

За приемане на Процедурни правила за 
издигане на кандидатури, представяне 
и публично оповестяване на документи, 
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изслушване на кандидати и подготовка 
за избор на съдии в Конституционния 
съд на Република България от квотата
на Народното събрание през 2012 г. 75

За приемане на Процедурни правила за 
избор на съдии в Конституционния съд 
на Република България през 2012 г. от
квотата на Народното събрание 75

За прекратяване пълномощията на народен
представител 75

За удължаване срока на действие на Вре-
менната анкетна комисия за проучване 
на причините, довели до повишаване 
цените на определени групи лекарствени 
продукти, заплащани със средства от 
бюджета на НЗОК и/или републикан-
ския бюджет, и предлагане на възможни 
мерки за намаляване на публичните
разходи 75

За промени в състава на Комисията по 
икономическата политика, енергетика 
и туризъм 78

За попълване състава на Парламентарна-
та анкетна комисия за проучване на 
случаи, при които има факти, данни и 
документално аргументирани публични 
разследвания, включително и на прекра-
тени дела и преписки за корупция по 
високите етажи на властта, довели до 
лично облагодетелстване на определени 
лица, ощетяване и значителни вредни
последици за държавата 78

За създаване на Временна парламентарна 
анкетна комисия за проверка на всички 
данни, факти и обстоятелства за реше-
ния и действия по проекта АЕЦ „Белене“ 
от 2002 г. до края на месец март 2012 г. 78

За избиране на Комисия за наблюдение 
на дейността на Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране 78

За прекратяване пълномощията на на-
роден представител 79

За избиране на председател на Комисията 
за публичен надзор над регистрираните 
одитори 79

За промяна в състава на  Парламентар-
ната анкетна комисия за проучване на 
случаи, при които има факти, данни и 
документално аргументирани публични 
разследвания, включително и на прекра-
тени дела и преписки за корупция по 
високите етажи на властта, довели до 
лично облагодетелстване на определени 
лица, ощетяване и значителни вредни 
последици за държавата 80

За попълване и промени в състава на Ко-
мисията по земеделието и горите  80

За попълване състава на Комисията по 
европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове 80

За промени в състава на Комисията по 
културата, гражданското общество 
и медиите 80

За попълване състава на Комисията по 
икономическата политика, енергетика
и туризъм 80

За промени в състава на Комисията за 
наблюдение на дейността на Държав-
ната комисия за енергийно и водно
регулиране 80

За удължаване срока на действие на Вре-
менната комисия за проучване, анализ 
и обсъждане на добри практики и 
законодателни решения във връзка с 
регулирането на дейности по проучва-
не и добив на подземни богатства при 
опазване на околната среда 80

За попълване и промени в състава на 
Временната парламентарна анкетна 
комисия за проверка на всички данни, 
факти и обстоятелства за решения и 
действия по проекта АЕЦ „Белене“ от 
2002 г. до края на месец март 2012 г. 80

За вземане на акт от Конвенцията от-
носно домашните работници (№ 189) 
и от Препоръката относно домашните 
работници (№ 201) 80

За попълване състава на Постоянната 
делегация на Народното събрание в 
Парламентарната асамблея на Органи-
зацията за сигурност и сътрудничество 
в Европа 81

За приемане на Годишен доклад за дей-
ността на Постоянно действащата 
подкомисия към Комисията по правни 
въпроси, която осъществява предвиде-
ния в чл. 34б от Закона за специалните 
разузнавателни средства и чл. 261б от 
Закона за електронните съобщения 
парламентарен контрол и наблюдение, 
за периода 20 април 2011 г. – 20 април 
2012 г. 81

За попълване състава на Комисията по
бюджет и финанси 81

По Годишния доклад за дейността на Ко-
мисията за защита на конкуренцията 
за 2011 г. 82

За приемане на Процедурни правила за 
избор на главен инспектор в Инспек-
тората към Висшия съдебен съвет 82

За приемане на Процедурни правила за 
издигане на кандидатури, представяне 
и публично оповестяване на документи, 
изслушване на кандидати и подготовка 
за избор на главен инспектор в Инспек-
тората към Висшия съдебен съвет 82

За произвеждане на национален рефе-
рендум 83

По Доклада на Временната анкетна комисия 
за проучване на фак тите и обстоятел-
ствата относно случаи, изнесени през 
последните дни в медийното простран-
ство, на полицейско насилие, както 
и на опити за оказване на влияние и 
политически натиск върху правоохрани-
телните и правораздавателните органи 84

Във връзка с разискванията по питане на 
народния представител Антон Кутев 
към министъра на труда и социалната 
политика Тотю Младенов относно по-
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литиките на Министерството на труда 
и социалната политика за повишаване 
на пенсиите 85

За приемане на Процедурни правила за 
издигане на кандидатури, представяне 
на документи, изслушване на кандида-
ти и избор на генерален директор на 
Българската телеграфна агенция 85

За избор на съдия в Конституционния съд 
на Република България 85

За избор на съдия в Конституционния съд 
на Република България 85

За прекратяване пълномощията на народен 
представител 85

За избиране на заместник-председател на 
41-ото Народно събрание 85

По Доклада на Временната анкетна комисия 
за проучване на причините, довели до 
повишаване цените на определени групи 
лекарствени продукти, заплащани със 
средства от бюджета на НЗОК и/или 
републиканския бюджет, и предлагане 
на възможни мерки за намаляване на
публичните разходи 89

По Доклада на Временната парламентарна 
комисия за проучване на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действия 
и инициативи на длъжностни лица от 
органи на изпълнителната власт, при 
и по повод помилване, опрощаване на 
несъбираеми държавни вземания, и 
даване и възстановяване на българско 
гражданство и освобождаване и ли-
шаване от него през периода януари 
2002 – януари 2012 г. 89

За прекратяване пълномощията на народен
представител 89

За избиране на членове на Комисията за 
публичен надзор над регистрираните
одитори 89

За прекратяване пълномощията на народен
представител 90

За промени в състава и ръководството на 
Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред 92

За промени в състава на Комисията по 
правата на човека, вероизповеданията, 
жалбите и петициите на гражданите 92

За попълване състава на Комисията по
земеделието и горите 92

Във връзка с разискванията по питането на 
народния представител Димчо Миха-
левски към министъра на земеделието 
и храните Мирослав Найденов относно 
дългосрочната политика на правител-
ството за гарантиране на населението
на достъпна дървесина за огрев 93

За откриване на нова процедура за избор 
на съдия в Конституционния съд на 
Република България от квотата на
Народното събрание през 2012 г. 93

За приемане на Процедурни правила за 
избор на съдия в Конституционния съд 
на Република България през 2012 г. от
квотата на Народното събрание 93

За приемане на Процедурни правила за 
издигане на кандидатури, представяне 
и публично оповестяване на документи, 
изслушване на кандидати и подготовка 
за избор на съдия в Конституционния 
съд на Република България от квотата
на Народното събрание през 2012 г. 93

За приемане на Национална стратегия 
за управление и развитие на водния
сектор в Република България 96

За приемане на Национална стратегия за 
управление и развитие на водния сектор 
в Република България (продължение) 97

За удължаване срока на действие на Вре-
менната парламентарна анкетна коми-
сия за проверка на всички данни, факти 
и обстоятелства за решения и действия 
по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до
края на месец март 2012 г. 98

За прекратяване пълномощията на народен 
представител 98

Във връзка с Коледната ваканция на На-
родното събрание за 2012 г. 102

За избор на генерален директор на Бъл-
гарската телеграфна агенция 102

ДЕКЛАРАЦИИ

Осъждаща опита за насилствена асимилация
на българските мюсюлмани  5

Относно ситуацията в Сирия 24
Относно неотложни ремонтни действия по

републиканската пътна мрежа 42
На Народното събрание на Република 

България по повод на терористичния 
акт на летище Бургас на 18 юли 2012 г. 56

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗИ

А.  За насрочване избори за Народно събра-
ние, за органи на местно самоуправле-
ние и за произвеждане на национален 
референдум

За нов избор за кмет на кметство Бър-
качево, община Бяла Слатина, област
Враца, на 22 април 2012 г. (№ 6) 6

За нов избор за кмет на кметство Балано-
во, община Дупница, област Кюстен-
дил, на 22 април 2012 г. (№ 7) 6

За нов избор за кмет на кметство Коняво, 
община Кюстендил, област Кюстен-
дил, на 22 април 2012 г. (№ 8) 6

За нов избор за кмет на кметство Кръста-
ва, община Велинград, област Пазар-
джик, на 22 април 2012 г. (№ 9) 6

За нов избор за кмет на кметство Април-
ци, община Пазарджик, област Пазар-
джик, на 22 април 2012 г. (№ 10) 6
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За нов избор за кмет на община Кнежа, об-
ласт Плевен, на 22 април 2012 г. (№ 11) 6

За нов избор за кмет на кметство Габрене, 
община Петрич, област Благоевград, на
13 май 2012 г. (№ 40) 12

За нов избор за кмет на кметство Чудомир, 
община Лозница, област Разград, на 13
май 2012 г. (№ 41) 12

За нов избор за кмет на кметство Струмеш-
ница, община Петрич, област Благоев-
град, на 13 май 2012 г. (№ 42) 12

За нов избор за кмет на кметство Вълково, 
община Сандански, област Благоевград,
на 13 май 2012 г. (№ 43) 12

За нов избор за общински съветници в 
община Кюстендил, област Кюстен-
дил, на 13 май 2012 г. (№ 44) 12

За нов избор за кмет на кметство Дебелт, 
община Средец, област Бургас, на 13 май
2012 г. (№ 45) 12

За частичен избор за кмет на община Съ-
единение, област Пловдив, на 13 май 
2012 г. (№ 64) 18

За нов избор за кмет на кметство Върбо-
вка, община Павликени, област Велико 
Търново, на 8 юли 2012 г.(№ 127) 27

За частичен избор за кмет на кметство 
Александрово, община Павел баня, 
област Стара Загора, на 8 юли 2012 г. 
(№ 149) 30

За нов избор за общински съветници 
в община Белоградчик, област Ви-
дин, на 22 юли 2012 г. (№ 159) 31

За частичен избор за кмет на кметство 
Пиргово, община Иваново, област Русе, 
на 7 октомври 2012 г. (№ 152) 34

За нов избор за кмет на кметство Туховища, 
община Сатовча, област Благоевград, 
на 7 октомври 2012 г. (№ 184) 39

За частичен избор за кмет на кметство 
Житница, община Провадия, област 
Варна, на 22 юли 2012 г. (№ 189) 39

За частичен избор за кмет на кметство 
Батак, община Павликени, област Ве-
лико Търново, на 30 септември 2012 г.
(№ 224) 46

За частичен избор за кмет на кметство 
Рогозче, община Джебел, област Кър-
джали, на 7 октомври 2012 г. (№ 225) 46

За частичен избор за кмет на кметство До-
броплодно, община Ветрино, област Вар-
на, на 7 октомври 2012 г. (№ 226) 46

За частичен избор за кмет на кметство 
Горна Студена, община Свищов, област 
Велико Търново, на 7 октомври 2012 г. 
(№ 227) 46

За частичен избор за кмет на кметство 
Хърлец, община Козлодуй, област Враца, 
на 7 октомври 2012 г. (№ 228) 46

За частичен избор за кмет на кметство 
Ивайло, община Пазарджик, област 
Пазарджик, на 7 октомври 2012 г. 
(№ 244) 51

За частичен избор за кмет на кметство 
Байково, община Хитрино, област Шу-
мен, на 7 октомври 2012 г. (№ 276) 56

За частичен избор за кмет на кметство 
Калофер, община Карлово, област Плов-
див, на 7 октомври 2012 г. (№ 305) 61

За частичен избор за кмет на кметство Бала-
ново, община Дупница, област Кюстен-
дил, на 4 ноември 2012 г. (№ 312) 68

За частичен избор за кмет на кметство Ли-
ляк, община Търговище, област Търго-
вище, на 18 ноември 2012 г. (№ 319) 72

За частичен избор за кмет на кметство 
Радовене, община Роман, област Враца, 
на 18 ноември 2012 г. (№ 320) 72

За частичен избор за кмет на кмет-
ство Мечка, община Иваново, област 
Русе, на 7 април 2013 г. (№ 374) 85

За определяне на 27 януари 2013 г. за 
дата на произвеждане на национален 
референдум с въпрос: „Да се развива 
ли ядрената енергетика в Република 
България чрез изграждане на нова 
ядрена електроцентрала?“ (№ 385) 87

За части чен избор за кмет на кметство Под-
румче, община Крумовград, об ласт Кър-
джали, на 7 април 2013 г. (№ 405) 97

За частичен избор за кмет на кметство 
Краводер, община Криводол, област 
Враца, на 7 април 2013 г. (№ 406) 97

За частичен избор за кмет на кмет-
ство Глоджево, община Ветово, област 
Русе, на 7 април 2013 г. (№ 411) 99

За частичен избор за кмет на кметство 
Пелишат, община Плевен, област Пле-
вен, на 7 април 2013 г. (№ 412) 99

За частичен избор за кмет на кметство 
Зарник, община Кайнарджа, област
Силистра, на 7 април 2013 г. (№ 424) 102

Б.  За  назначаване  и  освобождаване  от 
длъжност  ръководители  на  диплома-
тически представителства и постоянни 
представители  на  Република  Бълга-
рия  при  международни  организации

За освобождаване на Бойко Василев Коцев 
от длъжността постоянен представител 
на Република България към Европей-
ския съюз (№ 33) 12

За назначаване на Димитър Цанчев Цанчев 
за постоянен представител на Републи-
ка България към Европейския съюз
(№ 34) 12

За освобождаване на Ганчо Неделчев Ганев 
от длъжността постоянен представител 
на Република България при Службата 
на Организацията на обединените нации 
и другите международни организации
в Женева (№ 35) 12

За назначаване на Иван Тотев Пиперков за 
постоянен представител на Република 
България при Службата на Организа-
цията на обединените нации и другите 
международни организации в Женева
(№ 36) 12

За освобождаване на Райко Страхилов 
Райчев от длъжността постоянен пред-
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ставител на Република България към 
Организацията на обединените нации
в Ню Йорк (№ 37) 12

За назначаване на Стефан Любомиров 
Тафров за постоянен представител на 
Република България към Организацията
на обединените нации в Ню Йорк (№ 38) 12

За освобождаване на Андрей Стоянов 
Караславов от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Гърция (№ 46) 14

За освобождаване на Андрей Славчев 
Трънски от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република
България в Босна и Херцеговина (№ 47) 14

За освобождаване на Теодор Спасов Ру-
синов от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Република Албания (№ 48) 14

За освобождаване на Димитър Константи-
нов Икономов от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република
България в Унгария (№ 49) 14

За освобождаване на Илко Климентов 
Шивачев от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Държавата Кувейт (№ 50) 14

За освобождаване на Георги Димитров 
Димитров от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Сърбия (№ 51) 14

За освобождаване на Христо Георгиев 
Георгиев от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Кралство Белгия и във Ве-
ликото херцогство Люксембург (№ 52) 14

За освобождаване на Володя Чанев Нейков 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Репуб лика България в 
Република Южна Африка, в Република 
Мавриций, в Репуб лика Намибия, в 
Кралство Лесото и в Република Ботсуана
(№ 53) 14

За освобождаване на Златин Вангелов Тръп-
ков от длъжността извънреден и пъл-
номощен посланик на Република Бъл-
гария в Кралство Нидерландия (№ 54) 14

За освобождаване на Георги Петков Пейчи-
нов от длъжността извънреден и пълно-
мощен посланик на Република България 
в Китайската народна република и в 
Корейската народно-демократична ре-
публика със седалище в Пекин (№ 55) 14

За освобождаване на Атанас Игнатов 
Младенов от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Италианската република, 
в Република Сан Марино и в Републи-
ка Малта със седалище в Рим (№ 56) 14

За освобождаване на Никола Иванов Калу-
дов от длъжността извънреден и пълно-
мощен посланик на Република България 
при Светия престол и Суверенния вое-
нен хоспиталиерен орден на Свети Йоан 
от Йерусалим, Родос и Малта (№ 57) 14

За освобождаване на Ради Драгнев Най-
денов от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република
България в Република Австрия (№ 59) 15

За освобождаване на Иво Любенов Петров 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
във Федерална република Германия
(№ 60) 15

За назначаване на Ради Драгнев Най-
денов за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България във
Федерална република Германия (№ 61) 15

За освобождаване на Любомир Недков Кю-
чуков от длъжността извънреден и пъл-
номощен посланик на Република Бълга-
рия в Обединеното кралство Великобри-
тания и Северна Ирландия (№ 65) 18

За назначаване на Константин Стефанов 
Димитров за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Обединеното кралство Великобритания 
и Северна Ирландия (№ 66) 18

За назначаване на Елена Радкова Шекер-
летова за извънреден и пълномощен 
посланик на РепубликаБългария в
Република Австрия (№ 67) 18

За освобождаване на Димитър Цветков 
Владимиров от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република
България в Украйна (№ 68) 18

За освобождаване на Катя Петрова То-
дорова от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република
България в Кралство Мароко (№ 69) 18

За освобождаване на Иван Янков Христов 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Репуб лика България 
в Кралство Испания и в Княжество
Андора (№ 70) 18

За назначаване на Димитър Иванов Ар-
наудов за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Република Албания (№ 78) 20

За назначаване на Борис Генадиев Борисов 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Република
Йемен (№ 81) 20

За назначаване на Емилия Иванова Кра-
лева за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Република Гърция (№ 86) 20

За освобождаване на Иван Алексиев Гай-
танджиев от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Арабска република Египет 
и в Република Судан със седалище в
Кайро (№ 96) 22

За назначаване на Пламен Георгиев Шу-
кюрлиев за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Китайската народна република (№ 100) 23

За назначаване на Александър Борисов 
Олшевски за извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Държавата Кувейт (№ 104) 25
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За назначаване на Румен Любенов Пи-
рончев за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Ислямска република Пакистан (№ 105) 25

За освобождаване на Пламен Иванов 
Грозданов от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка България в Руската федерация и в 
Туркменистан със седалище в Москва 
(№ 106) 25

За назначаване на Бойко Василев Коцев 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Руската фе-
дерация (№ 107) 25

За освобождаване на Венцислав Ангелов 
Иванов от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Боливарска република Ве-
несуела (№ 111) 26

За освобождаване на Петьо Димитров 
Петев от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Естония (№ 112) 26

За освобождаване на Иван Пенчев Данчев 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Република Литва (№ 113) 26

За освобождаване на Валери Иванов Йотов 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Република Чили (№ 114) 26

За освобождаване на Бойко Христов Мир-
чев от длъжността извънреден и пълно-
мощен посланик на Република България 
в Република Сингапур, в Малайзия и 
в Бруней Даруссалам със седалище в 
Джакарта, Република Индонезия (№ 115) 26

За назначаване на Ангел Александров 
Ангелов за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Босна и Херцеговина (№ 119) 26

За назначаване на Румен Петров Петров 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Арабска ре-
публика Египет (№ 120) 26

За назначаване на Ангел Симеонов Ди-
митров за извънреден и пълномощен 
посланик на Репуб лика България в 
Република Сърбия (№ 121) 26

За назначаване на Никола Иванов Колев 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Кралство
Нидерландия (№ 123) 27

За освобождаване на Бранимир Петров 
Радев от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република
България в Грузия (№ 126)  27

За освобождаване на Раковски Симеонов 
Лашев от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Република Македония 
(№ 131) 28

За назначаване на Иван Великов Петков 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Република
Македония (№ 132) 28

За освобождаване на Стефан Николов 
Апостолов от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Аржентина, в 
Република Парагвай и в Източна репу-
блика Уругвай със седалище в Буенос
Айрес (№ 133) 28

За освобождаване на Иван Стоянов Сира-
ков от длъжността извънреден и пълно-
мощен посланик на Република България
в Република Хърватия (№ 134) 28

За освобождаване на  Иван Ангелов Найде-
нов от длъжността извънреден и пълно-
мощен посланик на Република България 
в Република Полша и в Република Лат-
вия със седалище във Варшава (№ 135) 28

За освобождаване на  Иван Голубинов 
Цветков от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Кралство Швеция (№ 136) 28

За освобождаване на Сергей Пенчев Мичев 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Репуб лика България 
в Мексиканските съединени щати, в 
Република Хондурас, в Република Коста 
Рика, в Република Панама, в Република 
Гватемала, в Белиз, в Република Ника-
рагуа и в Република Ел Салвадор със
седалище в Мексико (№ 137) 28

За освобождаване на Чавдар Младенов 
Николов от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Република Куба, в Ямайка 
и в Доминиканската република (№ 138) 28

За освобождаване на Захари Митев Радуков 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България
в Република Беларус (№ 139) 28

За назначаване на Веселин Петров Въл-
канов за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Кралство Белгия (№ 140) 29

За освобождаване на Васил Тодоров Кали-
нов от длъжността извънреден и пълно-
мощен посланик на Република България 
в Република Азербайджан (№ 141) 29

За назначаване на Маргарита Ганева Ганева 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Словашката
република (№ 144) 30

За назначаване на Светлан Христов Стоев 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Кралство
Швеция (№ 150) 31

За освобождаване на Валентин Методиев 
Радомирски от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република
България в Румъния (№ 154) 32

За назначаване на Александър Иванов 
Филипов за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Румъния (№ 155) 32

За освобождаване на Пет ко Колев Дойков 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България в 
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Тунизийската република и в Ислямска 
република Мавритания със седалище в
гр. Тунис (№ 156) 32

За назначаване на Михаил Ненов Нико-
ловски за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Тунизийската република (№ 157) 32

За назначаване на Красимир Неделчев 
Минчев за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Украйна (№ 170) 33

За освобождаване на Атанас Павлов 
Велчев от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Конфедерация Швейцария и 
в Княжество Лихтенщайн със седалище
в Берн (№ 163) 34

За освобождаване на Тодор Маринов 
Стайков от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република
България в Република Армения (№ 164) 34

За назначаване на Бисерка Василева Бе-
нишева за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Унгария (№ 165) 34

За назначаване на  Максим Георгиев Гай-
танджиев за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Република Аржентина (№ 166) 34

За назначаване на Христо Георгиев Гуджев 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Мексиканските
съединени щати (№ 167) 34

За назначаване на Меглена Иванова Плуг-
чиева-Александрова за извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Конфедерация Швейцария 
(№ 174) 38

За освобождаване на Александър Бо-
рисов Олшевски от длъжността из-
вънреден и пълномощен посланик 
на Република България във Вели-
ката социалистическа народна Ли-
бийска арабска Джамахирия (№ 175) 38

За назначаване на Таня Димитрова Ди-
митрова за извънреден и пълномо-
щен посланик на Република Бълга-
рия в Република Хърватия (№ 176) 38

За освобождаване на Пламен Любомиров 
Бончев от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Република Финландия
(№ 179) 39

За назначаване на Любомир Тодоров 
Тодоров за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Република Финландия (№ 180) 39

За назначаване на Пламен Любомиров 
Бончев за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Грузия (№ 181) 39

За назначаване на Чав дар Младенов Ни-
колов за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България във Фе-
деративна република Бразилия (№ 182) 39

За назначаване на Костадин Ташев Ко-
джабашев за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Кралство Испания (№ 183) 39

За назначаване на Светла Цветанова Сте-
фанова за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Република Куба (№ 185) 40

За назначаване на Василий Христов Такев 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Република
Полша (№ 186) 40

За назначаване на Георги Атанасов Кара-
стаматов за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в
Република Армения (№ 190) 40

За освобождаване на Валерий Иванов Ар-
жентински от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Ислямска република Афга-
нистан (№ 219) 46

За назначаване на Николай Христов Янков 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Ислямска
република Афганистан (№ 220) 46

За назначаване на Венелин Димитров 
Лазаров за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Либия (№ 221) 46

За назначаване на Катя Илиева Делева за 
извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Република Южна 
Африка (№ 236) 50

За назначаване на Боряна Иванова Си-
меонова за извънреден и пълномощен 
посланик на РепубликаБългария в 
Кралство Мароко (№ 263) 56

За назначаване на Мая Крумова Христова 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Република 
Азербайджан (№ 287) 60

За назначаване на Светослав Иванов 
Спасов за постоянен представител на 
Република България при Службата 
на Организацията на обединените 
нации, преговорите и форумите на 
Организацията за сигурност и сътруд-
ничество в Европа и международните 
организации във Виена (№ 288) 60

За освобождаване на Любомир Милчев 
Тодоров от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република
България в Япония (№ 309) 69

За назначаване на Георги Константинов 
Василев за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Япония (№ 310) 69

За назначаване на Чав дар Младенов Ни-
колов – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България във 
Федеративна република Бразилия, и за 
извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Република 
Колумбия със седалище в Бразилия 
(№ 311) 69
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За назначаване на Максим Георгиев Гай-
танджиев – извънреден и пъл номощен 
посланик на Република България в 
Република Аржентина, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Парагвай със 
седалище в Буенос Айрес (№ 318) 72

За освобождаване на Косьо Пройчев 
Китипов от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Република Корея (№ 333) 79

За назначаване на Петър Димитров Ан-
донов за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Република Корея (№ 334) 79

За назначаване на Пламен Георгиев Шу-
кюрлиев – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Китайската народна република, и за 
извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Корейската 
народно-демократична репуб лика със
седалище в Пекин (№ 335) 79

За назначаване на Константин Ташев 
Коджабашев – извънреден и пълномо-
щен посланик на Репуб лика България 
в Кралство Испания, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Княжество Андора със се-
далище в Мадрид (№ 336) 79

За назначаване на Василий Христов Та-
кев – извънреден и пълномощен по-
сланик на Република България в Ре-
публика Полша, и за извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Република Латвия със
седалище във Варшава (№ 337) 79

За назначаване на Любомир Тодоров 
Тодоров – извънреден и пъл номощен 
посланик на Република България в 
Република Финландия, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Репуб лика 
България в Република Естония със 
седалище в Хелзинки (№ 338) 79

За назначаване на Чав дар Младенов Ни-
колов – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България във 
Федеративна република Бразилия и в 
Република Колумбия, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Перу със седа-
лище в Бразилия (№ 339) 79

За назначаване на Христо Георгиев Гу-
джев – извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България в Мексикан-
ските съединени щати, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Никарагуа със 
седалище в Мексико (№ 340) 79

За назначаване на Христо Георгиев Гу-
джев – извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България в Мексикан-
ските съединени щати, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Хондурас със 
седалище в Мексико (№ 341) 79

За назначаване на Христо Георгиев Гу-
джев – извънреден и пълномощен 

посланик на Република България в 
Мексиканските съединени щати, и за 
извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Белиз със 
седалище в Мексико (№ 342) 79

За назначаване на Чавдар Младенов Ни-
колов – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България във 
Федеративна република Бразилия и в 
Република Колумбия, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Боливарска република Вене-
суела със седалище в Бразилия (№ 343) 79

За назначаване на Максим Георгиев Гай-
танджиев – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Република Аржентина и в Република 
Парагвай, и за извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Източна република Уругвай със се-
далище в Буенос Айрес (№ 344) 79

За н а зн ач а в а не н а  Р у мен Пе т р ов 
Петров – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Арабска република Египет, и за из-
вънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Република Судан 
със седалище в Кайро (№ 345) 79

За назначаване на Александър Борисов 
Олшевски – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Държавата Кувейт, и за извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Кралство Бах рейн със се-
далище в Кувейт (№ 346) 79

За назначаване на Александър Борисов 
Олшевски – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Държавата Кувейт, и за извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Султаната Оман със седа-
лище в Кувейт (№ 347) 79

За назначаване на Максим Георгиев Гай-
танджиев – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Република Аржентина, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Многонационалната дър-
жава Боливия със седалище в Буенос 
Айрес (№ 349) 81

За назначаване на Христо Георгиев Гу-
джев – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Мексиканските съединени щати, и за 
извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Република Па-
нама със седалище в Мексико (№ 352) 84

За освобождаване на Иван Петров Иванов 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Португалската република (№ 375) 85

За назначаване на Тодор Христов Стоянов 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Репуб лика България в Португалската
република (№ 376) 85
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За назначаване на Чав дар Младенов Ни-
колов – извънреден и пълномощен 
посланик на Репуб лика България във 
Федеративна република Бразилия, и за 
извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Кооперативна 
република Гвиана със седалище в Бра-
зилия (№ 377) 85

За назначаване на Чав дар Младенов Ни-
колов – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България във 
Федеративна република Бразилия, и за 
извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Република Сури-
нам със седалище в Бразилия (№ 378) 85

За назначаване на Христо Георгиев Гу-
джев – извънреден и пъл номощен посла-
ник на Репуб лика България в Мексикан-
ските съединени щати, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Коста Рика със седалище 
в Мексико (№ 379) 87

За назначаване на Максим Георгиев Гай-
танджиев – извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Република Аржентина, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Чили със седа-
лище в Буенос Айрес (№ 380) 87

За назначаване на Веселин Петров Вълка-
нов – извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България в Кралство 
Белгия, и за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България във 
Великото херцогство Люксембург със 
седалище в Брюксел (№ 381) 87

За изменение на Указ № 336 от 1 октом-
ври 2012 г. (ДВ, бр. 79 от 16.10.2012 г.) 
за назначаване на Костадин Ташев 
Коджабашев – извънреден и пълномо-
щен посланик на Репуб лика България 
в Кралство Испания, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Княжество Андора със
седалище в Мадрид (№ 397) 94

За назначаване на Бойко Василев Ко-
цев – извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България в Руската 
федерация, и за извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Република Узбекистан със седалище
в Москва (№ 398) 94

За назначаване на Христо Георгиев Гу-
джев – извънреден и пълномощен по-
сланик на Република България в Мекси-
канските съединени щати, и за извънре-
ден и пълномощен посланик на Републи-
ка България в Република Ел Салвадор
със седалище в Мексико (№ 400) 95

За назначаване на Василий Христов Такев 
– извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Република 
Полша, и за извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Република Литва със седалище във
Варшава (№ 401) 95

За назначаване на Меглена Иванова Плуг-
чиева-Александрова – извънреден и пъл-

номощен посланик на Република Бъл-
гария в Конфедерация Швейцария, и за 
извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Княжество Лих-
тенщайн със седалище в Берн (№ 413) 99

За назначаване на Христо Георгиев Гу-
джев – извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България в Мексикан-
ските съединени щати, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Гватемала със 
седалище в Мексико (№ 428) 103

За назначаване на Светла Цветанова 
Стефанова – извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Република Куба, и за извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Доминиканската република 
със седалище в Хавана (№ 429) 103

В.  За  назначаване  и  освобождаване  от 
длъжност други държавни служители, 
определени със закон

За освобождаване на контраадмирал Ни-
колай Иванов Николов от длъжността 
съветник на върховния главнокоманд-
ващ на въоръжените сили по военната
сигурност (№ 5) 7

За освобождаване на генерал-лейтенант 
Кирчо Иванов Киров от длъжността 
„Директор на Националната разузна-
вателна служба“ и от военна служба
(№ 24) 10

За освобождаване на полковник Звездо-
мир Иванов Пенков от длъжността 
„Заместник-директор на Националната 
разузнавателна служба“ (№ 25) 10

За освобождаване на генерал-майор Лю-
дмил Лалев Ангелов от длъжността 
„Заместник-директор на Националната 
разузнавателна служба“ и от военна
служба (№ 26) 10

За назначаване на полков ник Драгомир 
Здравков Димитров на длъжността „За-
местник-директор на Националната раз-
узнавателна служба“, възлагането му на 
цялостното ръководство на службата до 
назначаване на директор на Национална-
та ра зузнавателна служба (№ 27) 10

За назначаване на полковник Георги 
Костадинов Миленов на длъжността 
„Заместник-директор на Националната
разузнавателна служба“ (№ 28) 10

За освобождаване на комодор Георги Хри-
стов Фиданов от длъжността „директор 
на дирекция „Стратегическо планира-
не“ и назначаването му на длъжността 
„съветник на върховния главнокоманд-
ващ на въоръжените сили по военната
сигурност“ (№ 142) 29

За освобождаване на бригаден генерал 
Драгомир Здравков Димитров от длъж-
ността „заместник-директор на Нацио-
налната разузнавателна служба“ и назна-
чаването му на длъжността „директор на 
Националната разузнавателна служба“
(№ 143) 29
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За освобождаване на генерал-лейтенант 
Димитър Радославов Димитров от 
длъжността началник на Националната 
служба за охрана и от военна служба
(№ 193) 41

За назначаване на бригаден генерал То-
дор Николаев Коджейков за временно 
изпълняващ длъжността началник на 
Националната служба за охрана до 
назначаването на титуляр за срок не
по-дълъг от една година (№ 194) 41

За назначаване на Кети Методиева Мар-
кова за съдия в Конституционния съд
на Република България (№ 195) 41

За назначаване на Мария Илиева Стоянова 
за член на Съвета за електронни медии 
(№ 209) 42

За освобождаване на бригаден генерал 
Стоян Петров Томчев от длъжността 
заместник-началник на Националната 
служба за охрана и от военна служба 
(№ 210) 45

За продължаване с две години срока за 
изпълнение на правомощията от на-
чалника на отбраната генерал Симеон 
Христов Симеонов (№ 252) 53

За освобождаване на бригаден генерал 
Петър Петков Петров от длъжността 
командир на 2-ра лекопехотна бригада 
и назначаването му на длъжността ко-
мандир на 2-ра механизирана бригада
(№ 253) 53

За освобождаване на бригаден генерал 
Валентин Петров Буров от длъжността 
командир на 5-а механизирана бригада
(№ 254) 53

За освобождаване на бригаден генерал 
Златко Тонев Златев от длъжността ко-
мандир на 24-та вертолетна авиационна 
база и назначаването му на длъжността 
командир на 24-та авиационна база 
(№ 255) 53

За назначаване на Ивайло Стефанов Савов 
за член на Комисията за защита от
дискриминация (№ 272) 55

За назначаване на Златина Манолова Ка-
сърова-Дукова за член на Комисията за 
защита от дискриминация (№ 273) 55

За назначаване на София Кирилова Йовче-
ва за член на Комисията за защита
от дискриминация (№ 274) 55

За назначаване на Лало Пацев Каменов 
за член на Комисията за защита от
дискриминация (№ 275) 55

За назначаване на Боряна Георгиева Пен-
чева за член на Управителния съвет на 
Българската народна банка (№ 348) 81

За освобождаване на вицеадмирал Пла-
мен Иванов Манушев от длъжността 
заместник-началник на отбраната и от
военна служба (№ 357) 84

За освобождаване на генерал-майор Йор-
дан Тодоров Йорданов от длъжност-
та заместник-началник на отбраната 
и от военна служба (№ 358) 84

За освобождаване на генерал-майор Стефан 
Стефанов Василев от длъжността ко-

мандир на Сухопътните войски и назна-
чаването му на длъжността заместник-
началник на отбраната (№ 359) 84

За освобождаване на бригаден генерал Нейко 
Ненов Ненов от длъжността заместник-
командир на Сухо пътните войски и на-
значаването му на длъжността командир 
на Сухопътните войски (№ 360) 84

За освобождаване на брига ден генерал Кра-
симир Кънчев Кънев от длъжността ко-
мандир на 61-ва механизирана бригада и 
назначаването му на длъжността замест-
ник-командир на Сухопътните войски
(№ 361) 84

За назначаване на полков ник Димитър 
Атанасов Шивиков на длъжността ко-
мандир на 61-ва механизирана бригада
(№ 362) 84

За освобождаване на контраадмирал 
Валентин Любомиров Гагашев от 
длъжността заместник-командващ на 
Съвместното командване на силите
и от военна служба (№ 363) 84

За освобождаване на комодор Георги 
Цветанов Мотев от длъжността за-
местник-командир на Военноморските 
сили и назначаването му на длъжността 
заместник-командващ на Съвместното 
командване на силите (№ 364) 84

За освобождаване на комодор Димитър 
Минев Денев от длъжността директор на 
дирекция „Ресурси“ в Щаба на Съвмест-
ното командване на силите на НАТО в 
Лисабон, Португалия, и назначаването 
му на длъжността заместник-командир 
на Военноморските сили (№ 365) 84

За освобождаване на бригаден генерал 
Петър Петков Петров от длъжността 
командир на 2-ра механизирана бригада
(№ 366) 84

За назначаване на полков ник Любчо Спасов 
Тодоров на длъжността командир на 2-ра 
механизирана бригада (№ 367) 84

За освобождаване на комодор Митко Алек-
сандров Петев от длъжността командир 
на Военноморската база – Бургас, и на-
значаването му на длъжността командир 
на Военноморската база (№ 368) 8 4

За освобождаване на бригаден генерал 
Цанко Иванов Стойков от длъжността 
командир на 3-та изтребителна авиаци-
онна база и назначаването му на длъж-
ността командир на 3-та авиационна база
(№ 369) 84

За освобождаване на бригаден генерал 
Ваньо Христов Славеев от длъжността 
командир на 1-ва зенитноракетна бри-
гада (№ 370) 84

За назначаване на Борис Владимиров 
Велчев за съдия в Конституционния 
съд на Република България (№ 384) 85

За освобождаване на Борис Владимиров 
Велчев от длъжността главен прокурор 
на Република България (№ 387) 87

За назначаване на полков ник Калин Савов 
Кузманов на длъжността директор на 
дирекция „Стратегическо планиране“ 
(№ 402) 95
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За освобождаване на контраадмирал Ге-
орги Ангелов Георгиев от длъжността 
национален военен представител в 
Националното военно представителство 
в Съюзното командване по операциите 
на НАТО в Монс, Белгия, и назнача-
ването му на длъжността заместник-
началник на отбраната (№ 403) 95

За освобождаване на бригаден генерал Ма-
рин Панайотов Начев от длъжността ди-
ректор на дирекция „Операции и подго-
товка“ и назначаването му на длъжност-
та национален военен представител в 
Националното военно представителство 
в Съюзното командване по операциите 
на НАТО в Монс, Белгия (№ 404) 95

За назначаване на Константин Кирилов 
Казаков за председател на Държав-
на агенция „Национална сигурност“ 
(№ 435) 103

За назначаване на Сотир Стефанов Цаца-
ров за Главен прокурор на Република
България (№ 463) 103

Г.  За  награждаване  с  ордени  и  медали
На Атанас Георгиев Георгиев с медал „За

заслуга“ (№ 71) 18
На Атанас Димитров Атанасов с медал „За

заслуга“ (№ 72) 18
На бригаден генерал Златко Тонев Зла-

тев – командир на 24-та вертолетна 
авиобаза – Крумово, с орден „За военна
заслуга“ първа степен (№ 87) 21

На майор Крум Йовков Семов – стар-
ши помощник-началник на отделе-
ние „Летателно-тактическа подго-
товка“ в 24-та вертолетна авиоба-
за – Крумово, с орден „За военна
заслуга“ трета степен (№ 88) 21

На старши лейтенант Васил Галитонов 
Ганчев – старши техник в група „Вер-
толет и двигател“ на ескадрила „Опе-
ративна подготовка на авиационната 
техника“ в 24-та вертолетна авио-
база – Крумово, с орден „За военна 
заслуга“ трета степен (№ 89) 21

На офицерски кандидат Димо Атанасов 
Костов – старши техник-борден в група 
„Вертолет и двигател“ на ескадрила 
„Оперативна подготовка на авиаци-
онната техника“ в 24-та вертолетна 
авиобаза – Крумово, с орден „За военна
заслуга“ трета степен (№ 90) 21

На старшина Петко Кирков Кирков – стар-
ши инструктор в отделение „Търсене 
и спасяване“ в 24-та вертолетна авио-
база – Крумово, с орден „За военна
заслуга“ втора степен (№ 91) 21

На Антон Димитров Христозов – борден 
съпроводител в отделение „Търсене и 
спасяване“ в 24-та вертолетна авио-
база – Крумово, с орден „За военна
заслуга“ трета степен (№ 92) 21

На проф. д-р Тацуро Мацумае с орден „Св. 
св. Кирил и Методий“ огърлие (№ 129) 28

На г-н Джон Атанасов II с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 145) 30

На г-жа Джоан Гедърс с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 146) 30

На Йорданка Любчова Донкова с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 151) 31

На проф. д-р Елка Георгиева Константино-
ва с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие (№ 202) 42

На Янка Анастасова Василева-Рупкина с 
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огър-
лие (№ 203) 42

На Адела Тодорова Пеева с орден „Св. 
св. Кирил и Методий“ първа степен 
(№ 204) 42

На проф. Венец Василев Димитров с ор-
ден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен (№ 205) 42

На Александър Цветанов Дяков с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен (№ 206) 42

На Иван Костадинов Варимезов с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 
(№ 207) 42

На проф. д-р Илия Любенов Попилиев с
медал „За заслуга“ (№ 208) 42

На г-жа Юдит Ланг – извънреден и пълно-
мощен посланик на Унгария в Република 
България, с орден „Стара планина“
първа степен (№ 218) 46

Посмъртно на Пламен Дончев Петков 
с орден „За храброст“ първа степен
(№ 229) 46

На г-н Чан Ван Тхин – извънреден и 
пълномощен посланик на Социалис-
тическа република Виетнам в Репу-
блика България, с орден „Стара пла-
нина“ първа степен (№ 238) 50

На г-жа Даниела Баришич – извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка Хърватия в Република България, с 
орден „Стара планина“ първа степен 
(№ 239) 50

На г-н Димитър Михайлов Атанасов с 
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа 
степен (№ 247) 51

На г-н Васил Лязе с орден „Св. св. Кирил 
и Методий“ първа степен (№ 248) 51

На Сийка Тодорова Барбулова с орден „Ста-
ра планина“ първа степен (№ 245) 52

На Стоянка Ненкова Груйчева с ор -
ден „Стара планина“ първа степен 
(№ 246) 52

На проф. Иван Христов Лалов с орден „Св. 
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 265) 56

На Димитър Георгиев Коруджиев с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 266) 56

На г-жа Тове Скарстейн – извънреден и пъл-
номощен посланик на Кралство Норве-
гия в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 268) 56

Посмъртно на Димитър Иванов Ламбов 
с орден „За храброст“ първа степен
(№ 269) 57

Посмъртно на Иван Димитров Божанов 
с орден „За храброст“ първа степен 
(№ 270) 57

На Петър Петров с орден „За храброст“ 
първа степен (№ 282) 58
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На г-жа Таря Лайтиайнен – извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
Финландия в Република България, с 
орден „Стара планина“ първа степен 
(№ 284) 58

На г-н Стефано Бенацо – извънреден 
и пълномощен посланик на Ита-
лианската република в Република 
България, с орден „Стара планина“ 
първа степен (№ 285) 59

На г-н Марк Михилсен – извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство 
Белгия в Република България, с ор-
ден „Стара планина“ първа степен
(№ 289) 59

На г-н Махеш Ман Шрестха с орден „Ма-
дарски конник“ първа степен (№ 294) 61

Посмъртно на Петър Христов Тодоров с орден 
„За храброст“ първа степен (№ 306) 65

Посмъртно на Христо Стефанов Стефанов 
с орден „За храброст“ първа степен 
(№ 307) 65

На Геор  ги Харалампиев Костадинов с орден 
„Стара планина“ първа степен (№ 267) 67

На г-н Джеймс Уорлик – извънреден и 
пълномощен посланик на Съединените 
американски щати в Република Бъл-
гария, с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 308) 68

На г-н Франк Бауър – президент на Фон-
дация „Америка за България“, с ор-
ден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 317) 68

На Михеил Уклеба – извънреден и пълно-
мощен посланик на Грузия в Репуб ли-
ка България, с орден „Стара планина“
първа степен (№ 313) 70

На Макото Ито – извънреден и пълно-
мощен посланик на Япония в Република 
България, с орден „Стара планина“
първа степен (№ 314) 70

На проф. дхн Фрерих Йоханес Кайл от 
Техни ческия университет в Хамбург, 
Германия, с орден „Св. св. Кирил и 
Методий“ втора степен (№ 315) 70

На проф. дтн Лотар Вилхелм Мьорл от 
Университета „Ото фон Герике“ в 
Магдебург, Германия, с орден „Св. св. 
Кирил и Методий“ втора степен (№ 316) 70

На проф. д-р Стоян Иванов Дурин с медал 
„За заслуга“ (№ 332) 78

На вице адмирал Пламен Иванов Ману-
шев с орден „За военна заслуга“ първа 
степен (№ 382) 87

За награждаване на генерал-майор Йордан 
Тодоров Йорданов с орден „За военна 
заслуга“ първа степен (№ 383) 87

За награждаване на Йордан Георгиев Соко-
лов с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен (№ 391) 92

За награждаване на проф. Михаил Дими-
тров Неделчев с орден „Св. св. Кирил и 
Методий“ първа степен (№ 392) 92

Д.  За удостояване офицери с висши военни 
звания

На полковник Драгомир Здравков Дими-
тров с висше офицерско звание „бри-
гаден генерал“ (№ 27) 10

На генерал-майор Стефан Стефанов Васи-
лев с вис ше офицерско звание „генерал-
лейтенант“ (№ 359)  84

На бригаден генерал Нейко Ненов Ненов 
с висше офицерско звание „генерал-
майор“ (№ 360) 84

На полковник Димитър Атанасов Шивиков 
с висше офицерско звание „бригаден 
генерал“ (№ 362) 84

На комодор Георги Цветанов Мотев с вис-
ше офицерско звание „контраадмирал“ 
(№ 364) 84

На полковник Любчо Спасов Тодоров с 
висше офицерско звание „бригаден 
генерал“ (№ 367) 84

На полковник Калин Савов Кузманов с 
висше офицерско звание „бригаден 
генерал“ (№ 402) 95

Е.  За утвърждаване на граници и центро-
ве за административно-териториални 
единици

Ж.  За наименуване обекти с национално 
значение и населени места

На гео  графски обекти в Антарктика
(№ 324) 75

З.   Други
За утвърждаване на длъжностите във Въ-

оръжените сили на Република България, 
Националната разузнавателна служба и 
Националната служба за охрана, изис-
кващи висши офицерски звания (№ 85) 20

За връщане за ново обсъж дане в Народ-
ното събрание на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за съдебната 
власт, приет от ХLI Народно събрание 
на 7 юни 2012 г., и мотивите към указа
(№ 231) 46

За връщане за ново обсъждане в Народно-
то събрание на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за горите, приет 
от ХLI Народно съб рание на 13 юни
2012 г., и мотивите към указа (№ 234) 47

За връщане за ново обсъждане в Народно-
то събрание на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за насърчаване 
на инвестициите, приет от ХLI Народ-
но събрание на 29 ноември 2012 г., и 
мотивите към указа (№ 422) 99

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилни-
ка за организацията на дейността на
Конституционния съд 71

РЕШЕНИЯ

По конституционно дело:
Номер 10 от 2011 г. (№ 11)  20
Номер 9 от 2011 г. (№ 2)  23
Номер 12 от 2011 г. (№ 3)  26
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Номер 14 от 2011 г. (№ 4)  28
Номер 13 от 2011 г. (№ 5)  30
Номер 3 от 2012 г. (№ 6)  31
Номер 2 от 2012 г. (№ 7)  49
Номер 16 от 2011 г. (№ 8)  53
Номер 15 от 2011 г. (№ 10) 73
Номер 1 от 2012 г. (№ 11)  78
Номер 4 от 2012 г. (№ 12) 79
Номер 6 от 2012 г. (№ 13) 82

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Номер 1 от 2012 г.    34
Номер 2 от 2012 г.    91

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

375 За приемане на Тарифа за таксите, които 
се събират от Българската агенция по
безопасност на храните 1

376 За приемане на Наредба за реда и 
начина за ограничаване на произ-
водството, употребата или пускане-
то на пазара на определени опасни 
химични вещества, смеси и изделия 
от Приложение XVII на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH) 1

377 За изменение на Тарифата за таксите 
за водовземане, за ползване на воден 
обект и за замърсяване, приета с По-
становление № 177 на Министерския
съвет от 2011 г. 3

1 За приемане на Методика за определяне 
на разходоориентиран размер на таксите 
по чл. 7а от Закона за ограничаване 
на административното регулиране и 
административния контрол върху сто-
панската дейност и разходването им 4

2 За изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират от Изпъл-
нителна агенция „Нацио нален филмов 
център“ по Закона за филмовата индус-
трия, приета с Пос тановление № 104 на
Министерския съвет от 2004 г. 6

3 За изменение и допълнение на Наредбата 
за определяне на процедурите за адми-
нистриране на нереднос ти по фондове и 
програми, съфинансирани от Европей-
ския съюз, приета с Постановление № 285
на Министерския съвет от 2009 г.  6

4 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 6

5 За разработване на стратегическите и 
програмните документи на Република 
България за управление на средствата 
от фондовете по общата стратегическа 
рамка на Европейския съюз за про-
грамния период 2014 – 2020 г. 7

6 За осигуряване на средства за крайни 
декодиращи устройства на лица със спе-
цифични социални потребности за прие-
мане на наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване и за провеждане на 

национална информационна кампания 
за въвеждане на наземно цифрово те-
левизионно радиоразпръскване 7

7 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 8

8 За приемане на Правилник за устрой-
ството и дейността на Нацио налния 
институт за недвижимо културно на-
следство 8

9 За изменение и допълнение на По-
становление № 110 на Министерския 
съвет от 2010 г. за създаване на Съвет
за развитие при Министерския съвет 8

10 За предоставяне на допълнителни сред-
ства по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за заплащане на 
лицензионната такса по Договора за 
лиценз между Австралийския съюз, 
представляван от Департамента по 
здравеопазване и застаряване, и Ре-
публика България, представлявана от 
Министерството на здравеопазването, 
относно определени права на използ-
ване на Класификационната система 
AR-DRG, сключен на 4 ноември 2011 г., 
ратифициран със закон 8

11 За допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за развитието на 
академичния състав в Репуб лика Бъл-
гария, приет с Постановление № 202 на
Министерския съвет от 2010 г. 9

12 За изменение на Наредбата за условията 
и реда за отпечатване, съхраняване, 
полагане, анулиране, бракуване, унищо-
жаване и отчитане на визови стикери и 
на бланки за поставяне на визи, приета 
с Постановление № 92 на Министерския
съвет от 2003 г. 9

13 За изменение и допълнение на Наред-
бата за определяне на реда за устано-
вяване наличието на критериите за 
представителност на организациите 
на работниците и служителите и на 
работодателите, приета с Постановление
№ 152 на Министерския съвет от 2003 г. 10

14 За приемане на Тарифа за таксите, съ-
бирани за регистрация на предприятия, 
които осигуряват временна работа по
Закона за насърчаване на заетостта 12

15 За изменение на Правилника за прила-
гане на Закона за Министерството на 
вътрешните работи, приет с Постано-
вление № 126 на Министерския съвет
от 2006 г. 12

16 За изменение и допълнение на Ус-
тройствения правилник на Българския 
институт по метрология, приет с По-
становление № 109 на Министерския
съвет от 2006 г. 12

17 За създаване на Почивна база „Слънчев
бряг“ 12

18 За приемане на Правилник за състава 
на Националния архивен съвет и реда
за неговата работа 12
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19 За одобряване на допълнителни бюджет-
ни кредити по бюджета на Министер-
ството на труда и социалната политика 
за изплащане на еднократна финансова 
помощ на законните наследници на по-
чиналите при наводнението вследствие 
на обилните валежи на територията на
област Хасково 13

20 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на земеделието и храните, приет с По-
становление № 265 на Министерския
съвет от 2009 г. 14

Поправка 15
21 За одобряване на единни разходни 

стандарти за финансиране през 2012 г. 
на държавните културни институти 
в системата на Министерството на 
културата, осъществяващи дейности в
областта на сценичните изкуства 14

22 За създаване на Почивна база „Орли-
ца“ – Пампорово 14

23 За изменение на Постановление № 67 
на Министерския съвет от 2010 г. за 
заплатите в бюджетните организации
и дейности 14

24 За предоставяне на средства по бюджета 
на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за 2012 г. 
за изплащане на задълженията по проект 
„Укрепване на бреговете на река Арда
в района на град Кърджали“ 14

25 За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за вписване в 
регистъра и за изискванията към дей-
ността на лицата, които осъществяват 
дейност по добиване, преработване и 
сделки с благородни метали и скъпо-
ценни камъни и изделия със и от тях по 
занятие, приета с Постановление № 181
на Министерския съвет от 2004 г. 14

26 За приемане на Тарифа за таксите, 
които се събират от Агенцията за ус-
тойчиво енергийно развитие по Закона 
за енергийната ефективност и Закона за
енергията от възобновяеми източници 14

27 За изменение и допълнение на Пра-
вилника за структурата, дейността и 
организацията на работа на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, приет с По-
становление № 295 на Министерския
съвет от 2009 г. 14

28 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 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 разви-
тие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.  14

29 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Селскостопан-
ската академия, приет с Пос тановление 
№ 226 на Министерския съвет от 2008 г.  14

30 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Изпълнителната 
агенция по рибарство и аквакултури, 
приет с Постанов ление № 95 на Ми-
нистерския съвет от 2010 г. 14

31 За изменение и допълнение на Наредбата 
за обществено осигуряване на самооси-
гуряващите се лица, българските граж-
дани на работа в чужбина и морските 
лица, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г. 16

32 За изменение и допълнение на Наредба-
та за елементите на възнаграждението 
и за доходите, върху които се правят 
осигурителни вноски, приета с Поста-
новление № 263 на Министерския съвет
от 1999 г. 16

33 За изменение и допълнение на На-
редбата за пенсиите и осигурителния 
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г. 16

34 За изменение и допълнение на Наред-
бата за изчисляване и изплащане на 
паричните обезщетения и помощи от 
държавното обществено осигуряване, 
приета с Постановление № 364 на Ми-
нистерския съвет от 2006 г. 16

35 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. 16

36 За предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи 
за 2012 г. за изплащане на парични на-
гради на граждани от с. Бисер, община 
Харманли, област Хасково, активно 
участвали в спасителните действия и 
аварийно-възстановителните дейности
при наводнението в с. Бисер 16

37 За изменение на Наредбата за придоби-
ване и отнемане на статут на държавен 
културен институт с национално значе-
ние, приета с Постановление № 96 на
Министерския съвет от 2000 г. 16

38 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 17

Поправка 20
39 За предоставяне на финансови сред-

ства от централния бюджет за 2012 г. 
по бюджета на Министерството на 
земеделието и храните за финансиране 
изпълнението на проект „Актуализация 
на цветна цифрова ортофотокарта на 
страната в периода 2012 – 2015 г. чрез 
ново самолетно заснемане“ за нуждите 
на Системата за идентификация на 
земеделските парцели 18

40 За изменение на Наредбата за условията 
и реда за изплащане на компенсационни 
суми на държавните служители от Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“, 
които ползват жилище при условията 
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на свободно договаряне, приета с По-
становление № 80 на Министерския
съвет от 2008 г. 18

41 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 Ми-
нистерския съвет от 2007 г. 18

42 За изменение на Постановление № 72 
на Министерския съвет от 2009 г. за 
одобряване на бюджетни кредити по
инвестиционната програма за 2009 г. 18

43 За изменение на Постановление № 19 
на Министерския съвет от 2012 г. за 
одобряване на допълнителни бюджетни 
кредити по бюджета на Министерство-
то на труда и социалната политика за 
изплащане на еднократна финансова 
помощ на законните наследници на по-
чиналите при наводнението вследствие 
на обилните валежи на територията на 
област Хасково 18

44 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет 18

45 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 18

46 За изменение и допълнение на Наредбата 
за лицензиране на дейностите в енерге-
тиката, приета с Постановление № 124
на Министерския съвет от 2004 г.  19

47 За изменение и допълнение на Наред-
бата за работното време, почивките и 
отпуските, приета с Постановление № 72
на Министерския съвет от 1986 г. 19

48 За приемане на Наредба за условията и 
реда за функциониране на Национална-
та система за ранно предупреждение и 
оповестяване на органите на изпълни-
телната власт и населението при бед-
ствия и за оповестяване при въздушна
опасност 20

49 За предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на 
Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството за 2012 г. за 
изпълнение на поетите ангажименти по 
Споразумението между правителството 
на Република България и правител-
ството на Съединените американски 
щати за сътрудничество в областта на
отбраната 20

50 За определяне на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ за Национален 
координационен център по контрапро-
лиферация 20

51 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия към министъра 
на икономиката, енергетиката и тури-
зма, приет с Постановление № 240 на
Министерския съвет от 2004 г. 20

52 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 20

53 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Агенцията по 
заетостта, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2004 г. 21

54 За изменение и допълнение на Пра-
вилника за устройството, дейността и 
структурата на медицинския институт 
на Министерството на вътрешните 
работи, приет с Постановление № 210
на Министерския съвет от 2011 г.  21

55 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на областните адми-
нистрации, приет с Постановление № 121
на Министерския съвет от 2000 г. 21

56 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет 21

57 За изменение и допълнение на Наредба-
та за определяне на реда за изплащане 
от държавата на присъдена издръжка, 
приета с Постановление № 167 на Ми-
нистерския съвет от 2011 г. 22

58 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Комисията за за-
щита на потребителите към министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма 
и на нейната администрация, приет с 
Постановление № 139 на Министерския
съвет от 2006 г. 22

59 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 22

Поправка 25
60 За одобряване на допълнителни бю-

джетни кредити по бюджета на общи-
на Пловдив за 2012 г. за придобиване 
право на собственост върху незавършен
инфраструктурен обект 23

61 За изменение и допълнение на Наредбата 
за системите за движение, докладване 
и управление на трафика и информаци-
онно обслужване на корабоплаването 
в морските пространства на Република 
България, приета с Постановление 
№ 200 на Министерския съвет от 2005 г. 24

62 За изменение на Правилника за прила-
гане на Закона за държавната собстве-
ност, приет с Постановление № 254 на
Министерския съвет от 2006 г. 24

63 За изменение на Постановление № 64 на 
Министерския съвет от 2008 г. за опре-
деляне на обекти от военновременната 
система за управление на държавните
органи 24

64 За изменение и допълнение на Пра-
вилника за прилагане на Закона за 
насърчаване на заетостта, приет с Пос-
тановление № 131 на Министерския
съвет от 2003 г. 26

65 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Изпълнителна 
агенция „Морска администрация“, 
приет с Постановление № 210 на Ми-
нистерския съвет от 2008 г. 26
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66 За предоставяне на средства от републи-
канския бюджет за придобиване на акции 
от държавата във връзка с увеличаването 
на капитала на търговско дружество 27

67 За изменение и допълнение на Тарифа 
№ 4 за таксите, които се събират в сис-
темата на Министерството на вътреш-
ните работи по Закона за държавните 
такси, одобрена с Постановление № 53
на Министерския съвет от 1998 г. 27

68 За изменение на Постановление № 86 
на Министерския съвет от 2010 г. за 
заплатите на военнослужещите и ци-
вилните служители по Закона за отбра-
ната и въоръжените сили на Република 
България и на държавните служители и 
лицата, работещи по трудово правоот-
ношение по Закона за Министерството
на вътрешните работи 27

69 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Изпълнителна 
агенция „Електронни съобщителни 
мрежи и информационни системи“, 
приет с Постановление № 232 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г. 28

70 За изменение и допълнение на Постано-
вление № 55 на Министерския съвет от 
2007 г. за условията и реда за определяне 
на изпълнител от страна на бенефици-
енти на договорена безвъзмездна финан-
сова помощ от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
Съвместната оперативна програма за 
трансгранично сътрудничество „Черно 
море 2007 – 2013 г.“ и от Финансовия 
механизъм на Европейското икономи-
ческо пространство 29

71 За приемане на Наредба за условията и 
реда за осъществяване на дейностите, 
свързани с оръжията, боеприпасите и 
пиротехническите изделия, и контрола 
над тях в Главна дирекция „Охрана“ 
и Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ към Министерството на
правосъдието 29

72 За изменение и допълнение на Наредбата 
за етикетирането и наименованията на 
текстилните продук ти, приета с Поста-
новление № 114 на Министерския съвет
от 2006 г. 31

73 За допълнение на Постановление № 367 
на Министерския съвет от 2011 г. за 
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2012 г. 30

74 За изменение на Постановление № 280 
на Министерския съвет от 2004 г. за 
създаване на Център „Фонд за лечение
на деца“ 30

75 За предоставяне на допълнителни сред-
ства по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2012 г. 32

76 За предоставяне на допълнителни 
средства по бюджетите на общините 
Царево, Созопол, Поморие, Приморско 
и Бургас за проучване, консервация и 

реставрация на археологически обекти 
по Южното Черноморие по проекта
„Виа Понтика“ през 2012 г. 32

77 За изменение и допълнение на Пра-
вилника за организацията и дейността 
на Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към 
Министерския съвет, приет с Постано-
вление № 58 на Министерския съвет от
2010 г.  32

78 За изменение и допълнение на Наред-
бата за плаването и граничния режим 
във вътрешните морски води, в тери-
ториалното море и във вътрешните 
водни пътища на Република България 
на български и чуждестранни яхти, 
лодки и други плавателни средства за 
спорт, туризъм и развлечение, както 
и извършване на водноатракционни 
услуги с тях, приета с Постанов ление 
№ 293 на Министерския съвет от 2009 г.  33

79 За предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на Ми-
нистерството на вътрешните работи за 
2012 г. за осигуряване на необходимите 
условия за експлоатация на Транзитен 
център – с. Пъстрогор, община Сви-
ленград 33

80 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 33

81 За приемане на Правилник за устрой-
ството и дейността на Предприятието за 
управление на дейности те по опазване
на околната среда 33

82 За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за сключване на 
задължителна застраховка, покриваща 
отговорност на туроператора, приета с 
Постановление № 247 на Министерския
съвет от 2002 г. 34

83 За изменение на Устройствения правил-
ник на областните администрации, приет 
с Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2000 г. 34

84 За изменение и допълнение на Постано-
вление № 209 на Министерския съвет от 
2009 г. за осигуряване на финансиране 
за изграждането на регионални системи 
за управление на битовите отпадъци, на 
регионалните съоръжения за предвари-
телно третиране на битовите отпадъци 
и за закриването на общински депа за
битови отпадъци 34

85 За предоставяне на допълнителни бю-
джетни кредити по бюджета на Минис-
терския съвет за 2012 г. 34

86 За предоставяне на допълнителни бю-
джетни кредити по бюджета на Минис-
терството на регионалното развитие и
благоустройството за 2012 г.  34

87 За изменение и допълнение на Постанов-
ление № 112 на Министерския съвет от 
2010 г. за създаване на Централен орган 
за обществени поръчки за нуждите на
органи на изпълнителната власт 35
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88 За изменение и допълнение на Пра-
вилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи, приет с 
Постановление № 240 на Министерския
съвет от 1996 г.  35

89 За приемане на държавен военновре-
менен план 35

90 За изменение на Устройствения пра-
вилник на Държавна агенция „Архиви“, 
приет с Постановление № 9 на Минис-
терския съвет от 2010 г. 36

91 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 36

92 За приемане на Методика за изчисляване 
на инфраструктурните такси, събирани 
от управителя на железопътната инфра-
структура 36

93 За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и про-
грами, приета с Постановление № 139 
на Министерския съвет от 2004 г. 38

94 За изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират по Закона 
за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, приета с Постановление
№ 296 на Министерския съвет от 2007 г. 39

95 За приемане на Класификатор на длъж-
ностите на военнослужещите в служба
„Военна полиция“ 39

96 За утвърждаване на таксите за кандидат-
стване и за обучение в държавните вис-
 ши училища за учебната 2012 – 2013 г. 40

97 За приемане на Правилник за устройство-
то и дейността на Консултативния съвет 
за подпомагане на Министерския съвет 
при формиране на държавната политика
в област та на защитата при бедствия 41

98 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на икономиката, енергетиката и тури-
зма, приет с Постановление № 268 на 
Министерския съвет от 2009 г. 41

99 За предоставяне на допълнителни сред-
ства по бюджета на Министерството на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството за 2012 г. 41

100 За определяне размера на законната 
лихва по просрочени задължения в
левове и във валута 42

101 За изменение на Постанов ление № 67 
на Министерския съвет от 2010 г. за 
заплатите в бюджетните организации
и дейности 42

102 За изменение и допълнение на Наред-
бата за изискванията за етикетирането 
и представянето на храните, приета с 
Постановление № 136 на Министерския
съвет от 2000 г. 42

103 За изменение и допълнение на Наредбата 
за регулиране на цените на електриче-
ската енергия, приета с Постановление 
№ 35 на Министерския съвет от 2004 г. 42

104 За осигуряване на допълнителни сред-
ства по бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика за 2012 г. 
за подпомагане на лицата и/или семей-
ствата, пострадали от земетресението 
на 22 май 2012 г. в областите София и
Перник 43

105 За реда за дългосрочно команди-
роване на служители от държавна-
та администрация в задгранични-
те представителства на Репуб лика 
България 43

106 За изменение и допълнение на Правил-
ника за устройството и дейността на 
Военномедицинската академия, приет с 
Постановление № 168 на Министерския
съвет от  2009 г.  43

107 За изменение на Постановление № 86 на 
Министерския съвет от 2012 г. за пре-
доставяне на допълнителни бюджетни 
кредити по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоу-
стройството за 2012 г. 44

108 За изменение на Постановление № 367 
на Министерския съвет от 2011 г. за 
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2012 г. 45

109 За предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на 
Министерството на външните работи 
за изплащане на еднократна финансова 
помощ на законните наследници на 
Пламен Петков, починал при спасява-
не от удавяне на 5-годишно дете във
Великобритания 45

110 За определяне размера на еднократната 
целева помощ за ученици, записани в 
първи клас на държавно или общин-
ско училище, за покриване на част 
от разходите в началото на учебната
2012 – 2013 г. 46

111 За допълнение на Наредбата за съ-
ществените изисквания и процедурите 
за оценяване на съответст вието със 
съществените изисквания на ин витро 
диагностичните медицински изделия, 
приета с Постанов ление № 184 на Ми-
нистерския съвет от 2007 г. 46

112 За изменение и допълнение на Пра-
вилника за прилагане на Закона за 
защита от домашно насилие, приет с 
Постановление № 113 на Министерския 
съвет от 2010 г. 47

113 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 47

114 За изменение на Наредбата за предста-
вителите по индустриална собственост, 
приета с Постановление № 137 на Ми-
нистерския съвет от 1993 г.  47

115 За изменение и допълнение на Наред-
бата за определяне на реда и размера 
за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употребата на които се 
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образуват масово разпространени от-
падъци, приета с Постановление № 120 
на Министерския съвет от 2008 г. 47

116 За предоставяне на допълнителни сред-
ства от Държавен фонд „Земеделие“ по 
бюджета на Министерството на земе-
делието и храните за 2012 г. 47

117 За приемане на Правилник за организа-
цията на дейността на съвет по чл. 21, 
ал. 1 от Закона за администрацията 47

118 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 48

119 За приемане на Наредба за специфичните 
изисквания към млечните продукти 48

120 За създаване на Междуведомствен съвет 
по отбранителна индустрия и сигурност 
на доставките към Министерския съвет 49

121 За определяне на субсидията за издръж-
ка на обучението в държавните висши 
училища в зависимост от комплексна 
оценка за качеството на обучението и 
съответствието му с потребностите на 
пазара на труда  50

122 За предоставяне на финансови средства 
от централния бюджет за 2012 г. по 
бюджета на Министерството на ико-
номиката, енергетиката и туризма за 
финансово осигуряване на програмата 
за национална туристическа реклама и 
на дейностите по извеждане на първи и 
втори блок на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД 50

123 За приемане на Наредба за реда за 
създаване и организиране на дейност-
та на доброволните формирования за 
предотвратяване или овладяване на 
бедствия, пожари и извънредни ситуации 
и отстраняване на последиците от тях 50

124 За изменение на Наредбата за адми-
нистративното обслужване, приета с 
Постановление № 246 на Министерския 
съвет от 2006 г.  50

125 За изменение на Постановление № 195 
на Министерския съвет от 2009 г. за 
закриване на Държавната агенция за 
младежта и спорта и за приемане на 
Устройствен правилник на Министер-
ството на физическото възпитание и
спорта 50

126 За изменение и допълнение на По-
становление № 333 на Министерския 
съвет от 2010 г. за приемане на План 
за развитие на въоръжените сили на 
Република България 50

127 За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските 
земи, приет с Постанов ление № 74 на
Министерския съвет от 1991 г. 50

128 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация, 
приет с Постановление № 229 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г. 50

129 За приемане на Класификатор на длъж-
ностите в администрацията, на Наредба 

за прилагането на Класификатора на 
длъжностите в администрацията, на 
Наредба за заплатите на служителите 
в държавната администрация, на На-
редба за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в дър-
жавната администрация и на Наредба 
за длъжностните характеристики на
държавните служители 49

130 За приемане на Нормативи за опреде-
ляне гъстотата на точките 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 50

131 За определяне на първостепенния и 
второстепенните разпоредители с бю-
джетни кредити в Министерството на 
вътрешните работи 49

132 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет 51

133 За изменение и допълнение на На-
редбата за реда за достъп до Нацио-
налната визова информационна сис-
тема на Република България и до 
Визовата информационна система на 
Европейския съюз, приета с Постано-
вление № 129 на Министерския съвет
от 2011 г.  51

134 За определяне на условията, критериите 
и реда за финансово подпомагане на 
общините за достъпа им до финансиране 
от Фонда за органите на местното само-
управление в България „ФЛАГ“ – ЕАД 52

135 За предоставяне на допълнителни бю-
джетни кредити по бюджета на Минис-
терството на регионалното развитие и 
благоустройството за финансиране дей-
ността на Национална компания „Стра-
тегически инфраструктурни проекти“ 52

136 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 367 на Министерския съвет 
от 2011 г. за изпълнението на държав-
ния бюджет на Република България за 
2012 г. 52

137 За предоставяне на допълнителни сред-
ства от централния бюджет за 2012 г. 
на Фонда за покриване на разходите за 
приватизация и следприватизационен 
контрол към Агенцията за приватиза-
ция и следприватизационен контрол 52

138 За одобряване на Тарифа за таксите, 
които се събират по Закона за експорт-
ния контрол на продук ти, свързани с 
отбраната, и на изделия и технологии 
с двойна употреба 52

139 За изменение и допълнение на Наредбата 
за анализите на правното състояние и 
приватизационните оценки и за усло-
вията и реда за лицензиране на оцени-
тели, приета с Пос тановление № 113 на 
Министерския съвет от 2002 г. 52

140 За предоставяне на допълнителни сред-
ства за честването на 100 години от 
Балканските войни (1912 – 1913 г.) през 
2012 г. 52
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141 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 373 на Министерския съвет 
от 2011 г. за одобряване финансирането 
на проекти, свързани с изпълнението 
на неотложни мерки за 2012 г. за при-
съединяването на Република България 
към Шенгенското пространство 53

142 За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за ветера-
ните от войните, приет с Постановление 
№ 168 на Министерския съвет от 1999 г. 53

143 За предоставяне на допълнителни бю-
джетни кредити по бюджета на Минис-
терството на културата за 2012 г. 53

144 За  назначаване на персонал за нуждите 
на Европейските училища 54

145 За приемане на Правилник за прилагане 
на Закона за резерва на въо ръжените 
сили на Република България 54

146 За изменение и допълнение на Наредбата 
за разработване на планове за управле-
ние на защитени територии, приета с 
Постановление № 7 на Министерския
съвет от 2000 г. 55

147 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Държавната аген-
ция за бежанците при Министерския 
съвет, приет с Постанов ление № 59 на
Министерския съвет от 2008 г. 55

148 За изменение на Устройствения правил-
ник на Държавната комисия по сигур-
ността на информацията и на нейната 
администрация, приет с Постановление
№ 50 на Министерския съвет от 2003 г. 55

149 За изменение и допълнение на Тарифа-
та за таксите, които събират музеите, 
Националният институт за недвижимо 
културно наследство и Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ за извършването на услуги и 
за издаването на документи и дуб-
ликати, одобрена с Постановление 
№ 290 на Министерския съвет от 2011 г. 55

150 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 55

151 За приемане на Устройствен правилник
на Държавен фонд „Земеделие“ 55

152 За приемане на Устройствен правилник 
на Министерството на правосъдието 56

153 За изменение на Постановление № 96 
на Министерския съвет от 2012 г. за 
утвърждаване на таксите за кандидат-
стване и за обучение в държавните висши 
училища за учебната 2012 – 2013 г.  57

154 За предоставяне на допълнителни сред-
ства от централния бюджет за 2012 г. 
по бюджета на Министерството на 
правосъдието за финансово осигуря-
ване на дейността по разработване на 
информационен сайт от Агенцията по 
вписванията за подпомагане на чуждите 
граждани в процеса на придобиване и 
управление на недвижимите имоти в
Република България 57

155 За изменение на Устройствения правил-
ник на Министерството на културата, 
приет с Постановление № 239 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г. 57

156 За предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на 
Министерството на труда и социалната 
политика за 2012 г. за изплащане на 
еднократна финансова помощ на за-
конните наследници на Мустафа Ахмед 
Кисьов, починал при атентата на летище 
Сарафово в Бургас на 18 юли 2012 г. 58

157 За предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на 
Министерството на труда и социална-
та политика за 2012 г. за изплащане 
на еднократна финансова помощ на 
законните наследници на Петър Хри-
стов Тодоров и на Христо Стефанов 
Стефанов, починали при спасяване от 
удавяне на деца край с. Синеморец 58

158 За приемане на Списък на продукти-
те, свързани с отбраната, и Списък 
на изделията и технологиите с двойна 
употреба, които подлежат на контрол
при внос 59

159 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет 58

160 За допълнение на Тарифата за таксите, 
които се събират по Закона за лова и 
опазване на дивеча, приета с Постано-
вление № 283 на Министерс кия съвет 
от 2000 г. 58

161 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на физическото възпитание и спорта, 
приет с Постановление № 195 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г. 58

162 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 58

163 За изменение и допълнение на По-
становление № 104 на Министерския 
съвет от 2012 г. за осигуряване на 
допълнителни средства по бюджета на 
Министерството на труда и социалната 
политика за 2012 г. за подпомагане на 
лицата и/или семействата, пострадали 
от земетресението на 22 май 2012 г. в 
областите София и Перник  58

164 За одобряване на допълнителни бю-
джетни кредити по бюджета на Адми-
нистрацията на президента за 2012 г. 58

165 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 58

166 За изменение и допълнение на Пра-
вилника за прилагане на Закона за 
Министерството на вътрешните работи, 
приет с Постановление № 126 на Ми-
нистерския съвет от 2006 г. 60

167 За приемане на Наредба за военния 
отчет на български граждани и техника 
за мирно и военно време и за одобря-
ване на Тарифа за таксите, събирани от 
Централното военно окръжие и подчи-
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нените му терито риални структури по 
Закона за резерва на въоръжените сили 
на Република България 60

168 За предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на 
Министерството на труда и социалната 
политика за 2012 г. за изплащане на 
еднократна финансова помощ на за-
конните наследници на Малин Делчев 
Илиев, починал вследствие на взрива 
пред офиса на „Eвророма“ в Сандански 60

169 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 61

170 За предоставяне на средства на Бъл-
гарския Червен кръст за изпълнение 
на план за разпределение на храни от 
интервенционните запаси на Европейс -
кия съюз за най-нуждаещи се лица 61

171 За предоставяне на допълнителни 
средства по бюджетите на общините 
Силистра, Русе, Плевен и Свищов за 
подобряване състоянието на култур-
но-исторически обекти, включени в 
програмата за посещение по време на 
XXII Световен лимес конгрес, който
ще се проведе в Русе през 2012 г. 61

172 За предоставяне на средства от репу-
бликанския бюджет за придобиване 
на акции от държавата във връзка с 
увеличаването на капитала на търговско 
дружество 61

173 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 86 на Министерския съвет 
от 2012 г. за предоставяне на допълни-
телни бюджетни кредити по бюджета 
на Министерството на регионалното 
развитие и благоустрой ството за 2012 г. 61

174 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 62

175 За изменение на Устройствения пра-
вилник на областните администрации, 
приет с Постановление № 121 на Ми-
нистерския съвет от 2000 г. 62

176 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Агенция „Мит-
ници“, приет с Постановление № 302
на Министерския съвет от 2009 г. 62

177 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 90 на Министерския съвет 
от 2000 г. за условията и реда за пре-
доставяне на стипендии на студентите, 
докторантите и специализантите от 
държавните висши училища и научни
организации 62

178 За одобряване на допълнителни бю-
джетни средства от централния бюджет 
за 2012 г. за дейности по опазване на
недвижими културни ценности 63

179 За предоставяне на средства по бюджета 
на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за 2012 г. 
за изплащане на пълния размер на 
просрочените парични задължения по 
проект „Укрепване на бреговете на река
Арда в района на град Кърджали“ 63

180 За одобряване на допълнителни бюджет-
ни кредити по бюджета на Министер-
ството на отбраната за 2012 г.  65

181 За одобряване на допълнителни бюджет-
ни кредити по бюджета на Столичната 
община за 2012 г. за финансиране на
инфраструктурни обекти 65

182 За предоставяне на допълнителни сред-
ства по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2012 г. 66

183 За изменение на Постановление № 181 
на Министерския съвет от 2009 г. за 
определяне на стратегическите обекти 
и дейности, които са от значение за
националната сигурност 67

184 За привеждане в съответствие на кате-
гориите на служителите по Закона за 
Министерството на вътрешните работи 
и ранговете на служителите по Закона 
за Държавна агенция „Национална 
сигурност“ от резерва със званията на 
военнослужещите по Закона за отбра-
ната и въоръжените сили на Република
България 67

185 За изменение на Постановление № 4 на 
Министерския съвет от 2010 г. за оп-
ределяне на списък на стратегическите 
обекти от значение за националната 
сигурност, които се охраняват от Ми-
нистерството на вътрешните работи 67

186 За приемане на Наредба за организа-
цията за осъществяване на граничен 
паспортен, митнически, здравен, вете-
ринарномедицински и фитосанитарен 
контрол, както и контрол на транс-
портните средства в пристанищата 
на Република България, обслужващи
кораби от международно плаване 67

187 За предоставяне на средства от цен-
тралния бюджет за 2012 г. по бюджета 
на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма за финансиране 
изпълнението на Мярка 1 от мерките за 
реализация на Иновационната стратегия
на Република България 67

188 За изменение и допълнение на Правил-
ника за условията и реда за работа на 
Комисията по прозрачност по Закона 
за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, приет с Постановление № 300
на Министерския съвет от 2007 г. 67

189 За изменение на Устройствения пра-
вилник на областните администрации, 
приет с Постановление № 121 на Ми-
нистерския съвет от 2000 г. 67

190 За изменение на Устройствения пра-
вилник на Агенция „Митници“, приет с 
Постановление № 302 на Министерския
съвет от 2009 г. 67

191 За одобряване на допълнителни бюджет-
ни кредити по бюджета на Министер-
ството на отбраната за 2012 г. 67

192 За предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на Ми-
нистерството на вътрешните работи за
2012 г. 67
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193 За определяне размера на сумите, за-
плащани от здравноосигурените лица за 
посещение при лекар, лекар по дентална
медицина и за болнично лечение 68

194 За предоставяне на средства от централ-
ния бюджет за 2012 г. по бюджета на 
Министерството на външните работи за 
изпаднали в беда български граждани 68

195 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството на 
здравеопазването, приет с Постановление 
№ 256 на Министерския съвет от 2009 г. 68

196 За изменение и допълнение на Наред-
бата за регулиране и регистриране на 
цените на лекарствените продукти, 
условията, правилата и критериите за 
включване, промени и/или изключване 
на лекарствени продук ти от Позитивния 
лекарствен списък и условията и реда 
за работа на Комисията по цени и ре-
имбурсиране, приета с Постановление 
№ 340 на Министерския съвет от 2011 г. 68

197 За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за кандидатстване, 
подбор и утвърждаване на приемни 
семейства и настаняване на деца в 
тях, приета с Постановление № 314 на
Министерския съвет oт 2006 г. 68

198 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 86 на Министерския съвет 
от 2012 г. за предоставяне на допълни-
телни бюджетни кредити по бюджета 
на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2012 г. 68

199 За предоставяне на допълнителни сред-
ства за изграждане на нови и ремонт и 
модернизиране на съществуващи физ-
културни салони в общински училища 
и обособяването им в многофункцио-
нални спортни зали 68

200 За допълнение на Наредбата за услови-
ята и реда за издаване на лицензи на 
консултанти за оценяване на съответ-
ствието на инвестиционните проекти 
и/или упражняване на строителен 
надзор, приета с Постановление № 247 
на Министерския съвет от 2003 г. 68

201 За допълнение на Постановление № 85 
на Министерския съвет от 2007 г. за 
координация по въпросите на Европей-
ския съюз 68

202 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 71 на Министерския съвет 
от 2005 г. за създаване на Междуведом-
ствен съвет по участието на Република
България в НАТО 68

203 За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за експорт-
ния контрол на продукти, свързани с 
отбраната, и на изделия и технологии с 
двойна употреба, приет с Постановление 
№ 205 на Министерския съвет от 2011 г. 68

204 За отменяне на Наредбата за Национал-
ната схема за управление по околна среда 
и одитиране, приета с Постановление 

№ 61 на Министерския съвет от 2003 г. 68
205 За приемане на наредби за държавните 

изисквания за придобиване на висше 
образование по специалнос тите от про-
фесионално направление „Военно дело“ 68

206 За предоставяне на допълнителни сред-
ства по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2012 г. 68

207 За изменение на Постановление № 104 
на Министерския съвет от 2012 г. за 
осигуряване на допълнителни средства 
по бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика за 2012 г. 
за подпомагане на лицата и/или семей-
ствата, пострадали от земетресението 
на 22 май 2012 г. в областите София и
Перник 68

208 За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за издаване 
на комплексни разрешителни, приета с 
Постановление № 238 наМинистерския 
съвет от 2009 г.  69

209 За одобряване на допълнителни бюджет-
ни кредити по бюджета на съдебната 
власт и по бюджета на Министерството 
на правосъдието за 2012 г. 71

210 За предоставяне на финансови сред-
ства на училища във връзка с ви-
соките постижения на техни учени-
ци на международни състезания и
олимпиади 71

211 За приемане на Наредба за условията 
и реда за провеждане на мобилизация 71

212 За осигуряване на средства чрез бюдже-
та на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобще-
нията за финансиране на окончателни 
плащания по „Проект за разширение на 
метрото в София І етап – ІІ метродиа-
метър: участък Пътен възел „Надежда“
(МС 5-II) – бул. Черни връх (МС 11-II)“ 71

213 За изменение и допълнение на Правилни-
ка за устройството и дейността на Между-
ведомствения съвет по въпросите на гра-
ничния контрол, приет с Постановление 
№ 70 на Министерския съвет от 1998 г. 71

214 За приемане на Правилник за орга-
низацията на дейността на Съвета за 
координация в борбата с правонаруше-
нията, засягащи финансовите интереси 
на Европейския съюз 71

215 За създаване на Национален съвет по
превенция на престъпността 72

216 За изменение на Постановление № 367 
на Министерския съвет от 2011 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2012 г.  72

217 За приемане на Устройствен правилник 
на Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие 72

218 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Агенция „Мит-
ници“, приет с Постановление № 302
на Министерския съвет от 2009 г. 72
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219 За одобряване на допълнителни бю-
джетни средства по бюджетите на 
общини 72

220 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 72

221 За приемане на Наредба за изисква-
нията за третиране на излезли от 
употреба гуми 73

222 За предоставяне на допълнителни бю-
джетни кредити по бюджета на Минис-
терството на правосъдието за 2012 г. за 
осигуряване на необходимите условия 
за работа на Софийския районен съд и
на Софийската районна прокуратура 74

223 За определяне на тръжен продавач на 
квоти за емисии на парникови газове 
на Република България в Европейската
схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) 74

224 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 86 на Министерския съвет 
от 2010 г. за заплатите на военнослуже-
щите и цивилните служители по Закона 
за отбраната и въоръжените сили на 
Република България и на държавни-
те служители и лицата, работещи по 
трудово правоотношение по Закона за
Министерството на  вътрешните работи 74

225 За одобряване на допълнителни бю-
джетни кредити по централния бюджет 
за 2012 г. за неотложни и непредвидени 
разходи, свързани с преодоляване на
последиците от бедствия 74

226 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Държавната ко-
мисия по сигурността на информацията 
и на нейната администрация, приет с 
Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2003 г. 74

227 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Агенцията за 
ядрено регулиране, приет с Постано-
вление № 199 на Министерския съвет
от 2002 г. 74

228 За приемане на Правилник за устрой-
ството, организацията и дейността на 
Централната комисия за борба сре-
щу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните към
Министерския съвет 75

229 За приемане на нормативни актове по 
прилагането на Закона за безопасно 
използване на ядрената енергия 76

230 За изменение на Постановление № 193 
на Министерския съвет от 2012 г. за 
определяне размера на сумите, запла-
щани от здравноосигурените лица за 
посещение при лекар, лекар по дентална
медицина и за болнично лечение 75

231 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Агенцията за 
приватизация и следприватизационен 
контрол, приет с Постановление № 241 
на Министерския съвет от 2010 г. 75

232 За предоставяне на допълнителни сред-
ства по бюджета на Министерството на 
външните работи за участие в хумани-
тарни операции 75

233 За изменение и допълнение на Правил-
ника за устройството и дейността на 
Консултативния съвет за подпомагане 
на Министерския съвет при формиране 
на държавната политика в областта на 
защитата при бедствия, приет с Поста-
новление № 97 на Министерския съвет 
от 2012 г. 75

234 За определяне на първостепенния и 
второстепенните разпоредители с бю-
джетни кредити в Министерството на 
физическото възпитание и спорта 75

235 За предоставяне на допълнителни сред-
ства от централния бюджет по бюджета 
на Министерството на физическото
възпитание и спорта 75

236 За изменение и допълнение на Наред-
бата за реда за установяване, събиране, 
разходване и контрол на средствата и за 
размера на дължимите вноски във фонд 
„Извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения“, приета с Постановление 
№ 300 на Министерския съвет от 2003 г. 75

237 За изменение и допълнение на Пра-
вилника за организацията и дейността 
на Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към 
Министерския съвет, приет с Постано-
вление № 58 на Министерския съвет от 
2010 г. 75

238 За приемане на Наредба за предотвратя-
ване на големи аварии с опасни вещества 
и за ограничаване на последствията 
от тях 76

239 За изменение на Наредбата за опреде-
ляне на реда и размера за заплащане 
на продуктова такса за продукти, след 
употребата на които се образуват масо-
во разпространени отпадъци, приета с 
Постановление № 120 на Министерския 
съвет от 2008 г. 75

240 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 373 на Министерския съвет 
от 2011 г. за одобряване финансирането 
на проекти, свързани с изпълнението 
на неотложни мерки за 2012 г. за при-
съединяването на Република България 
към Шенгенското пространство 77

241 За приемане на Наредба за правилата, 
начините, техническите способи и из-
искванията за измерване на отстояние 
по чл. 44 от Закона за хазарта 77

242 За предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на 
Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството за 2012 г. за 
финансиране на обект „Път ІІІ – 868 
Смолян – Девин – Кричим“ 77

243 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 86 на Министерския съвет 
от 2012 г. за предоставяне на допълни-
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телни бюджетни кредити по бюджета 
на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за 2012 г. 79

244 За допълнение на Постановление № 44 
на Министерския съвет от 2010 г. за 
определяне на зоните във въздушното 
пространство на Репуб лика България, в 
които се ограничава въздухоплаването 80

245 За координация на националните 
органи по изпълнението на Решение 
№ 1105/2011/ЕС на Европейския парла-
мент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. 
относно списъка на документите за 
пътуване, които дават право на притежа-
теля им да премине външните граници 
и върху които може да се поставя виза, 
и относно създаването на механизъм за 
създаването на този списък 80

246 За изменение и допълнение на Наред-
бата за изчисляване и изплащане на 
паричните обез щетения и помощи от 
държавното обществено осигуряване, 
приета с Постановление № 364 на Ми-
нистерския съвет от 2006 г. 80

247 За изменение и допълнение на Наредбата 
за обществено осигуряване на самооси-
гуряващите се лица, българските граж-
дани на работа в чужбина и морските 
лица, приета с Постановление № 30 на 
Министерския съвет от 2000 г. 80

248 За изменение и допълнение на На-
редбата за пенсиите и осигурителния 
стаж, приета с Постановление № 30 на 
Министерския съвет от 2000 г. 80

249 За изменение и допълнение на Наред-
бата за осигурителните каси, приета с 
Постановление № 89 на Министерския 
съвет от 2001 г.  80

250 За определяне нов размер на минимал-
ната работна заплата за страната 80

251 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 80

252 За определяне размера на линията на 
бедност за страната за 2013 г. 80

253 За изменение на Постановление № 367 
на Министерския съвет от 2011 г. за 
изпълнението на държавния бюджет 
на Република България за 2012 г. 80

254 За изменение и допълнение на Пра-
вилника за структурата, дейността и 
организацията на работа на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, приет с По-
становление № 295 на Министерския 
съвет от 2009 г. 81

255 За изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират от орга-
ните на държавния здравен контрол и 
националните центрове по проблемите 
на общественото здраве по Закона за 
здравето, приета с Постановление № 242 
на Министерския съвет от 2007 г. 81

256 За приемане на Наредба за реда, начина 
и компетентните органи за установя-
ване на критичните инфраструктури и 
обектите им и оценка на риска за тях 81

257 За предоставяне на допълнителни сред-
ства по бюджета на Министерството 
на образованието, младежта и науката
за 2012 г. 82

258 За приемане на Специализирана ме-
тодика за оценяване на енергийните 
спестявания след газификация 82

259 За приемане на Тарифа за таксите, съ-
бирани за регистрация за извършване 
на посредническа дейност по наемане 
на работа по Закона за насърчаване на
заетостта 82

260 За предоставяне на допъл нителни 
средства по бюджета на Ми нистерския 
съвет за 2012 г. за подготовка на терен 
за изграждане на Временен приемателен
център в гр. Харманли 82

261 За изменение на Постанов ление № 367 
на Министерския съвет от 2011 г. за 
изпълнението на държав ния бюджет
на Република България за 2012 г. 82

262 За приемане на Наредба за прехвърляне 
на пенсионни права от и към пенсион-
ните схеми на Европейския съюз, на 
Европейската централна банка и на
Европейската инвестиционна банка 82

263 За изменение на Постанов ление № 84 
на Министерския съвет от 2009 г. за 
приемане на Списък на средищните 
училища в Република България, оп-
ределяне на критерии за включване 
в Списъка на средищните училища и 
приемане на финансови правила за раз-
ходване на средствата за допълнително 
финансиране за осигуряване обучението 
на пътуващите ученици от средищните 
училища 84

264 За приемане на Наредба за условията, 
реда и органите за извършване на анализ, 
оценка и картографиране на рисковете 
от бедствия 84

265 За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за физи-
ческото възпитание и спорта, приет с 
Постановление № 151 на Министерския 
съвет от 2003 г. 84

266 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 40 на Министерския съвет 
от 2005 г. за условията и реда за отпус-
кане на временни безлихвени заеми на 
общините от централния бюджет за 
финансиране на разходи по одобрени 
проекти по Специалната предприсъе-
динителна програма на Европейския 
съюз за развитие на земеделието и 
селските райони в Репуб лика България 
(САПАРД) и за възстановяването им 84

267 За създаване на Съвет за защита на 
интелектуалната собственост 84

268 За предоставяне на допълнителна 
субсидия на Българската национална 
телевизия за 2012 г. 82

269 За създаване на ликвидационна коми-
сия за извършване ликвидацията на 
закрития Фонд „Тютюн“ 84
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270 За приемане на Наредба за документи-
те, необходими за издаване на лицензи 
по Закона за хазарта и за даване на 
разрешения за извършване на промени 
в тях 85

271 За приемане на Наредба за опаковките 
и отпадъците от опаковки 85

272 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 91 на Министерския съвет 
от 2001 г. за утвърждаване на Списък на 
държавите и организации те, спрямо кои-
то 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 89

273 За изменение и допълнение на Наредбата 
за мястото и начина на нанасяне на уни-
калната идентификация на взривните 
вещества за граждански цели, приета с 
Постанов ление № 94 на Министерския 
съвет от 2011 г. 87

274 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на регионалното развитие и благоу-
стройството, приет с Постановление 
№ 271 на Министерския съвет от 2009 г. 87

275 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 86 на Министерския съвет 
от 2012 г. за предоставяне на допълни-
телни бюджетни кредити по бюджета 
на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за 2012 г. 87

276 За изменение и допълнение на Наредбата 
за обхвата, структурата, съдържанието 
и методологията за изработване на 
плановете за опазване и управление на 
единичните или груповите недвижими 
културни ценности, приета с Постано-
вление № 45 на Министерския съвет от
2011 г. 87

277 За приемане на Наредба за управ ление 
на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали 89

278 За приемане на Устройствен правилник 
на Държавната комисия по хазарта и 
на нейната администрация 90

279 За одобряване на допълнителни бю-
джетни кредити по централния бюджет 
за 2012 г. за неотложни и непредвидени 
разходи, свързани с преодоляване на
последиците от бедствия 90

280 За одобряване на допълнителни бю-
джетни кредити от централния бюджет
за 2012 г. 90

281 За изменение и допълнение на Поста-
новление № 64 на Министерския съвет 
от 2008 г. за определяне на обекти от 
военновременната система за управле-
ние на държавните органи 90

282 За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за избор, из-
пълнение и контрол на промоционални 

програми за земеделски и хранителни 
продук ти, приета с Постановление № 34 
на Министерския съвет от 2007 г. 90

283 За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска соб-
ственост, и за ползването на дървесина 
и недървесни горски продукти, приета 
с Постановление № 316 на Министер-
ския съвет от 2011 г. 90

284 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Държавната ко-
мисия за енергийно и водно регулиране 
и на нейната администрация, приет с 
Постановление № 122 на Министерския
съвет от 2004 г. 90

285 За предоставяне на допълнителни сред-
ства по бюджета на Министерството на 
транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията за 2012 г. 92

286 За предоставяне на допълнителни сред-
ства по бюджета на Министерството на 
здраве опазването за 2012 г. за нуждите 
на Център „Фонд за лечение на деца“ 92

287 За допълнение на Постановление № 67 
на Министерския съвет от 2010 г. за 
заплатите в бюджетните организации
и дейности 92

288 За одобряване на допълнителни бюджет-
ни кредити по бюджетите на общини 92

289 За приемане на Тарифа за таксите, които 
се събират по Закона за хазарта 92

290 За изменение на Устройствения пра-
вилник на Изпълнителна агенция 
„Електронни съобщителни мрежи и 
информационни системи“, приет с По-
становление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. 92

291 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 92

292 За изменение на Устройствения правил-
ник на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, приет 
с Постановление № 271 на Министер-
ския съвет от 2009 г. 94

293 За изменение на нормативни актове 
на Министерския съвет 94

294 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Националния 
център „Европейски младежки програ-
ми и инициативи“, приет с Постановле-
ние № 99 на Министерския съвет от 
2007 г. 94

295 За изменение и допълнение на Наредбата 
за регистриране на наименованията на 
артистичните групи, приета с Постано-
вление № 158 на Министерския съвет 
от 1997 г. 94

296 За изменение и допълнение на Наредбата 
за таксите за използване на летищата 
за обществено ползване и за аеронави-
гационно обслужване в Република Бъл-
гария, приета с Пос тановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г. 94
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297 За предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на 
Министерството на външните работи 
за отпускане на хуманитарна помощ 
за сирийските бежанци в съседни на 
Сирия държави в полза на ревизирания 
Регионален план за Сирия на Служба-
та на Върховния комисар на ООН за
бежанците 94

298 За изменение на Тарифата за таксите, 
които се събират от Агенция „Пътна 
инфраструктура“, приета с Постановле-
ние № 219 на Министерския съвет от
2008 г.  94

299 За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за участие на дър-
жавни служители от Държавна агенция 
„Национална сигурност“ в операции и 
мисии извън тери торията на Република 
България, приета с Постановление № 25 
на Министерския съвет от  2008 г. 94

300 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 94

301 За изменение и допълнение на Пра-
вилника за прилагане на Закона за 
семейни помощи за деца, приет с 
Постановление № 139 на Министер-
ския съвет oт 2002 г.  95

302 За приемане на Наредба за критери-
ите за устойчивост на биогоривата и
течните горива от биомаса 95

303 За изменение и допълнение на Наредбата 
за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на играчките, приета с 
Постановление № 300 на Министерския
съвет от 2010 г.  95

304 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Изпълнителна 
агенция „Национален филмов център“, 
приет с Постановление № 97 на Минис-
терския съвет от 2004 г. 97

305 За изменение на Устройствения правил-
ник на Агенцията по заетостта, приет с 
Постановление № 125 на Министерския 
съвет от 2004 г. 97

306 За изменение на Тарифа № 1 към За-
кона за държавните такси за таксите, 
събирани от съдилищата, прокурату-
рата, следствените служби и Минис-
терството на правосъдието, одобрена с 
Постановление № 167 на Министерския 
съвет от 1992 г. 98

307 За одобряване на допълнителни бю-
джетни кредити по бюджета на община 
Пловдив във връзка с приемането и 
депонирането на 100 000 тона балирани 
неопасни битови отпадъци, генерирани
на територията на Столичната община 98

308 За изменение на Постановление № 59 
на Министерския съвет от 2011 г. за 
условията и реда за отпускане на безлих-
вени заеми на общините от централния 
бюджет за финансиране на разходи за 
окончателни плащания по одобрени 

проекти по Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007 – 
2013 г. и за тяхното възстановяване 98

309 За изменение на Постанов ление № 367 
на Министерския съвет от 2011 г. за 
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2012 г. 98

310 За одобряване на допълнителни бюджет-
ни кредити от централния бюджет за 
2012 г. по бюджетите на Министерския 
съвет и на община Любимец 98

311 За одобряване на допълнителни бюджет-
ни кредити по бюджета на Министер-
ството на правосъдието 99

312 За одобряване на допълнителни бю-
джетни кредити и предоставяне на
допълнителна субсидия за 2012 г. 99

313 За изменение и допълнение на Постано-
вление № 86 на Министерския съвет от 
2012 г. за предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на Ми-
нистерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2012 г.  99

314 За изменение на Постановление № 99 
на Министерския съвет от 2012 г. за 
предоставяне на допълнителни средства 
по бюджета на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството 
за 2012 г. 99

315 За изменение и допълнение на Постано-
вление № 6 на Министерския съвет от 
2007 г. за създаване на Единен информа-
ционен портал за обща информация за 
управлението на Структурните фондове 
и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България 99

316 За предоставяне на допълнителни сред-
ства от Държавен фонд „Земеделие“ по 
бюджета на Министерството на земе-
делието и храните за 2012 г. 99

317 За изменение на Постановление № 367 
на Министерския съвет от 2011 г. за 
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2012 г. 99

318 За отменяне на Правилника за прилага-
не на Закона за контрол над взривните 
вещества, огнестрелните оръжия и 
боеприпасите, приет с Постановление 
№ 169 на Министерския съвет от 1999 г. 99

319 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 99

320 За предоставяне на допълнителна суб-
сидия по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2012 г. 99

321 За одобряване на допълнителни бюджет-
ни кредити по бюджетите на общини 99

322 За предоставяне на допълнителни 
бюджетни кредити по бюджета на 
Министерството на труда и социалната 
политика за 2012 г. 99

323 За изменение и допълнение на Наредбата 
за оценка на поземлени имоти в горски 
територии, приета с Постановление 
№ 236 на Министерския съвет от 2011 г. 99
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324 За изменение на Постановление № 256 на 
Министерския съвет от 2009 г. за прие-
мане на Устройствен правилник на Ми-
нистерството на здравеопазването 101

325 За допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Съве-
та за административната реформа, 
приет с Постановление № 283 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г. 101

326 За одобряване на допълнителни бю-
джетни средства за 2012 г. 102

327 За допълнение на Постановление № 6 
на Министерския съвет от 2012 г. за 
осигуряване на средства за крайни де-
кодиращи устройства на лица със спе-
цифични социални потребности за прие-
мане на наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване и за провеждане на 
национална информационна кампания 
за въвеждане на наземно цифрово те-
левизионно радиоразпръскване 103

328 За изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират от Коми-
сията за регулиране на съобщенията за 
2012 г. по Закона за електронните съоб-
щения, приета с Постановление № 374 
на Министерския съвет от 2011 г. 103

329 За изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират от Коми-
сията за регулиране на съобщенията по 
Закона за пощенските услуги и по Закона 
за електронния документ и електронния 
подпис, приета с Постановление № 144 
на Министерския съвет от 2002 г. 103

330 За изменение и допълнение на Тарифа 
№ 4 за таксите, които се събират в сис-
темата на Министерството на вътреш-
ните работи по Закона за държавните 
такси, приета с Постановление № 53 на 
Министерския съвет от 1998 г. 103

331 За изменение на Наредбата за коман-
дировъчните средства при задграничен 
мандат, приета с Постановление № 188 
на Министерския съвет от 2008 г. 103

332 За определяне размера на социалната 
пенсия за старост 103

333 За приемане на план-сметка за разходите 
по подготовката и произвеждането на 
национален референдум на 27 януари 
2013 г. с въпрос „Да се развива ли 
ядрената енергетика в Република Бъл-
гария чрез изграждане на нова ядрена 
електроцентрала?“ 103

334 За допълнение на Постановление № 66 
на Министерския съвет от 1996 г. за 
кадрово осигуряване на някои дейности 
в бюджетните организации 103

335 За определяне на Тарифа, по която се 
заплащат предаванията по Българската 
национална телевизия и Българското 
национално радио и техните регио-
нални центрове в рамките на инфор-
мационно-разяснителната кампания за 
националния референдум на 27 януари 
2013 г. с въпрос: „Да се развива ли 

ядрената енергетика в Република Бъл-
гария чрез изграждане на нова ядрена
електроцентрала?“ 103 

336 За изменение на Наредбата за запла-
тите на служителите в държавната 
администрация, приета с Постановле-
ние № 129 на Министерския съвет от 
2012 г.  103

337 За приемане на Наредба за условията 
и реда за провеждане на евакуация 
и разсредоточаване  103

338 За изменение и допълнение на По-
становление № 86 на Министерския 
съвет от 2012 г. за предоставяне на 
допълнителни бюджетни кредити по 
бюджета на Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството за 
2012 г. 103

339 За одобряване на Тарифа за таксите, ко-
ито се събират от Военно-географската 
служба за предоставяне на материали, 
данни и услуги от геодезическия и карто-
графския фонд на Министерството на
отбраната 103

340 За закриване на Дома за медико-социални 
грижи за деца – с. Широка лъка 103

341 За изменение и допълнение на норматив-
ни актове на Министерския съвет 103

342 За изменение и допълнение на Правилни-
ка за дейността на Националната агенция 
за оценяване и акредитация, приет с По-
становление № 25 на Министерския съвет 
от 2005 г. 103

343 За изменение на Устройствения пра-
вилник на Дирекцията за национален 
строителен контрол, приет с Постано-
вление № 5 на Министерския съвет от
2010 г. 103

344 За изменение на Постановление № 25 
на Министерския съвет от 2009 г. за 
създаване на Център „Фонд за асисти-
рана репродукция“ 103 

345 За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерския 
съвет и неговата администрация, приет с 
Постановление № 229 на Министерския 
съвет от 2009 г.  103

346 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 103

347 За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет 103

ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Нацио-
налния институт за недвижимо културно 
наследство 8

За състава на Националния архивен съ-
вет и реда за неговата работа 12

За устройството и дейността на Предпри-
ятието за управление на дейности те по 
опазване на околната среда 33

За устройството и дейността на Консул-
тативния съвет за подпомагане на 
Министерския съвет при формиране 
на държавната политика в област та на
защитата при бедствия 41
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За организацията на дейността на съвет 
по чл. 21,  ал. 1 от Закона за админи-
страцията 47

За прилагане на Закона за резерва на въо -
ръжените сили на Република България 54

Устройствен правилник на Държавен фонд 
„Земеделие“ 55

Устройствен правилник на Министерството
на правосъдието 56

За организацията на дейността на Съвета за 
координация в борбата с правонаруше-
нията, засягащи финансовите интереси 
на Европейския съюз 71

Устройствен правилник на Агенцията за ус-
тойчиво енергийно развитие 72

За устройството, организацията и дейност-
та на Централната комисия за борба 
срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните към
Министерския съвет 75

Устройствен правилник на Държавната 
комисия по хазарта и  на нейната ад-
министрация 90

НАРЕДБИ

За реда и начина за ограничаване на 
производството, употребата или пуска-
нето на пазара на определени опасни 
химични вещества, смеси и изделия 
от Приложение XVII на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH) 1

За условията и реда за функциониране на 
Националната система за ранно преду-
преждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт и населението при 
бедствия и за оповестяване при въздушна
опасност 20

За условията и реда за осъществяване на 
дейностите, свързани с оръжията, бое-
припасите и пиротехническите изделия, и 
контрола над тях в Главна дирекция „Ох-
рана“ и Главна дирекция „Изпълнение 
на наказанията“ към Министерството на
правосъдието 29

За специфичните изисквания към млечните 
продукти 48

За прилагането на Класификатора на 
длъжностите в администрацията 49

Поправка 75
За заплатите на служителите в държавната 

администрация 49
За условията и реда за оценяване изпъл-

нението на служителите в държавната 
администрация 49

За длъжностните характеристики на
държавните служители 49

За реда за създаване и организиране на дей-
ността на доброволните формирования 
за предотвратяване или овладяване на 
бедствия, пожари и извънредни ситуации 
и отстраняване на последиците от тях 50

За военния отчет на български граждани 
и техника за мирно и военно време 60

За организацията за осъществяване на 
граничен паспортен, митнически, здра-
вен, ветеринарномедицински и фитоса-
нитарен контрол, както и контрол на 
транспортните средства в пристанищата 
на Република България, обслужващи
кораби от международно плаване 67

За държавните изисквания за придобиване 
на висше образование на образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ в 
професионално направление „Военно 
дело“  по специалностите от регулира-
ната професия „офицер за тактическо 
ниво на управление“ 68

За държавните изисквания за придобиване 
на висше образование на образователно-
квалификационна степен „магистър“ в 
професионално направление „Военно 
дело“ по специалностите от регулира-
ните професии „офицер за оперативно 
ниво на управление“ и „офицер за стра-
тегическо ръководство на отбраната и 
въоръжените сили“  68

За условията и реда за провеждане на 
мобилизация 71

За изискванията за третиране на излезли 
от употреба гуми 73

За предотвратяване на големи аварии с 
опасни вещества и за ограничаване на 
последствията от тях 76

За правилата, начините, техническите 
способи и изискванията за измерване на 
отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта 77

За реда, начина и компетентните органи 
за установяване на критичните инфра-
структури и обектите им и оценка на 
риска за тях 81

За прехвърляне на пенсионни права от и към 
пенсионните схеми на Европейския съюз, 
на Европейската централна банка и на
Европейската инвестиционна банка 82

За условията, реда и органите за извършва-
не на анализ, оценка и картографиране 
на рисковете от бедствия 84

За документите, необходими за издаване на 
лицензи по Закона за хазарта и за даване 
на разрешения за извършване на промени 
в тях 85

За опаковките и отпадъците от опаковки 85
За управ ление на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклирани строителни 
материали 89

За критериите за устойчивост на биогорива-
та и течните горива от биомаса 95

За условията и реда за провеждане на 
евакуация и разсредоточаване 103

ТАРИФИ

За таксите, които се събират от Българска-
та агенция по безопасност на храните 1

За таксите, събирани за регистрация на 
предприятия, които осигуряват времен-
на работа по Закона за насърчаване на 
заетостта 12
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За таксите, които се събират от Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие по Закона 
за енергийната ефективност и Закона за
енергията от възобновяеми източници 14

За таксите, които се събират по Закона за 
експортния контрол на продук ти, свърза-
ни с отбраната, и на изделия и технологии 
с двойна употреба 52

За таксите, събирани от Централното воен-
но окръжие и подчинените му терито-
риални структури по Закона за резерва 
на въоръжените сили на Репуб лика
България 60

За таксите, събирани за регистрация за 
извършване на посредническа дейност 
по наемане на работа по Закона за 
насърчаване на заетостта 82

За таксите, които се събират по Закона за
хазарта 92

Поправка 98
По която се заплащат предаванията по 

Българската национална телевизия и 
Българското национално радио и тех-
ните регионални центрове в рамките 
на информационно-разяснителната 
кампания за националния референдум 
на 27 януари 2013 г. с въпрос: „Да се 
развива ли ядрената енергетика в Ре-
публика България чрез изграждане на 
нова ядрена електроцентрала?“ 103

За таксите, които се събират от Воен-
но-географската служба за предос-
тавяне на материали, данни и услу-
ги от геодезическия и картограф-
ския фонд на Министерството на
отбраната 103

МЕТОДИКИ

За определяне на разходоориентиран размер 
на таксите по чл. 7а от Закона за ограни-
чаване на административното регулиране 
и административния контрол върху сто-
панската дейност и разходването им 4

За изчисляване на инфраструктурните 
такси, събирани от управителя на же-
лезопътната инфраструктура 36

Специализирана методика за оценяване на 
енергийните спестявания след газифи-
кация 82

РЕШЕНИЯ

962 За изменение на Решение № 645 на Ми-
нистерския съвет от 2006 г. за отчужда-
ване на имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда за 
изграждане на обект „Софийски око-
ловръстен път – южна дъга“, участък 
„Симеоновско шосе – бул. България от 
км 44+720 до км 49+291.40“, намиращи
се на територията на област София 2

966 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните богатства – скал-
нооблицовъчни материали – кавер-
нозни варовици, от находище „Свети 
Георги“, участък „Изток“ и участък 
„Запад“, разположено в землището на 

с. Сладун, община Свиленград, област 
Хасково, на ЕТ „Алекс – Ко – Алексан-
дър Койчев“ – София 3

23 За приемане на Отчет за изпълнението 
на Националната статистическа про-
грама и за дейността на Националния 
статистически институт за 2011 г. и 
приемане на Национална статистическа
програма за 2012 г. 7

38 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държав-
на нужда за изграждане на обект „Из-
местване на съществуващ път ІІІ – 868 
Девин – Михалково от км 41+780 до км 
59+408 (км 61+735 по новото трасе) към 
проект „Хидровъзел „Цанков камък“ на 
територията на община Девин, област 
Смолян 8

39 За оттегляне на Решение № 427 на Ми-
нистерския съвет от 2011 г. за издаване 
на разрешение за търсене и проучване 
на нефт и природен газ – подземни бо-
гатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за 
подземните богатства, в площта „Блок 
1 Нови пазар“, разположена на терито-
рията на областите Разград, Силистра, 
Добрич, Шумен и Варна 7

40 За предоставяне на концесия по право 
за добив на подземни богатства от на-
ходище „Дионисо – 2“, община Мездра,
област Враца 8

48 За прилагане на безвизов режим към 
притежателите на валидни единни 
(шенгенски) визи, валидни визи за 
дългосрочно пребиваване и разрешения 
за пребиваване, издавани от държавите 
членки, които изцяло прилагат дости-
женията на правото от Шенген, както
и от Швейцария и Лихтенщайн 9

111 За обявяване на 8 февруари 2012 г. за
ден на национален траур 12

153 За обявяване Списък на курортите в 
Република България и определяне на 
техните граници 18

157 За признаване на сдружение „Национален 
център за рехабилитация на слепи“ за 
представителна организация на наци-
онално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания 19

166 За изменение на Решение № 779 на 
Министерския съвет от 2007 г. за отчуж-
даване на имоти – частна собственост, 
за държавна нужда за изграждане на 
обект „Автомагистрала Марица“ от км 
5+100 до км 117+000, намиращи се на 
територията на областите Стара Загора
и Хасково 20

176 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище
„Камъните“, област Хасково 22

185 За прекратяване на конкурс за избор 
на титуляр на разрешение за търсене и 
проучване на нефт и природен газ – под-
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от 
Закона за подземните богатства, в площ-
та „Блок 4 Кубрат“, обявен с Решение
№ 888 на Министерския съвет от 2010 г. 22
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186 За прекратяване на конкурс за избор 
на титуляр на разрешение за търсе-
не и проучване на нефт и природен 
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства, 
в площта „Блок 2 Силистра“, обявен с 
Решение № 767 на Министерския съвет
от 2010 г.  22

187 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните богатства – скал-
нооблицовъчни материали – гнайсоши-
сти, от находище „Янкова чешма“, учас-
тъци „Янкова чешма-север“ и „Янкова 
чешма-юг“, разположено в землището 
на с. Нова ливада, община Ивайловград, 
област Хасково, на ЕТ „Никея – Атанас
Семерджиев“ – Кърджали 22

189 За прекратяване на конкурс за избор 
на титуляр на разрешение за търсене и 
проучване на нефт и природен газ – под-
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от 
Закона за подземните богатства, в площ 
„Блок 3 Цар Калоян“, обявен с Решение 
№ 165 на Министерския съвет от 2011 г.  23

190 За прекратяване на конкурс за избор 
на титуляр на разрешение за търсене и 
проучване на нефт и природен газ – под-
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от 
Закона за подземните богатства, в площ 
„Блок 5 Бяла“, обявен с Решение № 889
на Министерския съвет от 2010 г. 23

194 За предоставяне на статут на държавен 
културен институт с национално значе-
ние на Държавния музикален и балетен
център – София 24

208 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище 
„Кариерата“, с. Полски извор, община
Камено, област Бургас 24

209 За предоставяне на концесия по право 
за добив на подземни богатства от на-
ходище „Дъбака“, община Ивайловград, 
област Хасково 24

Поправка 38
219 За отчуждаване на имоти и части от 

имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда за изграждане на обект 
„АМ „Струма“ ЛОТ 4 от км 423+800 
до км 438+500, етапна връзка при км 
438+500, изместване на жп линията 
Сандански – Кулата и реконструкция 
на напоителни полета в обхвата на 
новопроектираната жп линия“ на те-
риторията на област Благоевград 25

223 За отчуждаване на части от имо-
ти – частна собственост, за държавна 
нужда за изграждане на обект „Ре-
конструкция и електрификация на жп 
линията Пловдив – Свиленград – тур-
ска/гръцка граница и оптимизиране на 
трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 2: 
Първомай – Свиленград 26

227 За предоставяне на концесия по пра-
во за добив на подземни богатства от 

находище „Куртово Конаре“, община 
Стамболийски и община Кричим, област
Пловдив 27

228 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище 
„Ханово“, област Ямбол, на „Инертни
материали – Ямбол“ – АД, Ямбол 27

233 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище 
„Железино“, община Ивайловград,
област Хасково 27

234 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства – строителни 
материали, от находище „Шереметя“, 
участък „Изток“, област Велико Тър-
ново, на „Стрела – 92“ – ООД, Велико
Търново 27

256 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богат-
ства – строителни материали – доло-
мити, от находище „Крачола“, участък 
„Централен“, разположено в землищата 
на с. Бояджик и с. Гълъбинци, община 
„Тунджа“, област Ямбол, на „Пътна
компания“ – АД, Бургас 28

273 За изменение и допълнение на Решение 
№ 619 на Министерския съвет от 2009 г. 
за приемане на Списък на регулираните
професии в Република България 30

276 За приемане на отчета за дейността на 
Управителния съвет на Националния 
компенсационен жилищен фонд за 
2011 г. 30

279 За допълнително отчуждаване на част 
от имот – частна собственост, за дър-
жавна нужда за изграждане на обект 
„АМ „Хемус“ Софийски околовръстен 
път – пътен възел „Яна“, участък от км 
0+000 до км 8+460“, в землището на 
с. Долни Богров, район „Кремиковци“,
Столична община 30

286 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – стро-
ителни материали – доломити, от на-
ходище „Студена“, участък „Магстрой“, 
разположено в землищата на с. Студена 
и с. Витошко, община Перник, област 
Перник, на „Магстрой“ – ООД, София 30

287 За приемане на План за управление на
Природен парк „Персина“ 31

329 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда за изграждане на обект 
„АМ „Струма“ ЛОТ 4 от км 423+800 до 
км 438+500, изместване на жп линията 
Сандански – Кулата и реконструкция 
на напоителни полета в обхвата на 
новопроектираната жп линия“ на те-
риторията на област Благоевград 35

330 За даване на разрешение за прехвърля-
не изцяло на правата и задълженията 
по предоставена концесия за добив 
на индустриални минерали – варови-
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ци – подзем ни богатст ва  по чл. 2, ал. 1, 
т. 2 от Закона за подземните богатства, 
от находище „Пърженака“, разположено 
на те риторията на община Димитров-
град, област Хасково 35

331 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище 
„Блягорница“, община Твърдица, област
Сливен, на „Динас“ – АД, Сливен 35

332 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище 
„Дуандере“, община Чирпан, област 
Стара Загора, на „ПИ ЕС АЙ“ – АД,
Стара Загора 35

333 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства – строителни 
материали – варовици, от находище 
„Долно Белотинци“, с. Долно Белотин-
ци, община Монтана, област Монтана 35

335 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – стро-
ителни материали – заглинени пясъци, 
от находище „Антимово I“, разположено 
в землището на с. Антимово, община
Видин, област Видин 35

336 За издаване на разрешение за търсене и 
проучване на нефт и природен газ – под-
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от 
Закона за подземните богатства, в площ 
„Блок 1-20 Никопол“, разположена на 
територията на областите Враца, Пле-
вен, Ловеч и Велико Търново 35

337 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище 
„Трите чешми“, община Първомай, об-
ласт Пловдив, на „Магма 2005“ – ООД, 
Първомай 35

355 За признаване на сдружение „Съюз на 
слепите в България“ за представителна 
организация на национално равнище в 
Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания 38

356 За признаване на сдружение „Асоциация 
на родителите на деца с увреден слух“ 
за представителна организация на наци-
онално равнище в Националния съвет 
за интеграция на хората с увреждания 38

357 За признаване на сдружение „Асоциа-
ция на родителите на деца с нарушено 
зрение“ за представителна организация 
на национално равнище в Националния 
съвет за интеграция на хората с увреж-
дания 38

358 За признаване на сдружение „Съюз на 
инвалидите в България“ за предста-
вителна организация на национално 
равнище в Националния съвет за ин-
теграция на хората с увреждания 38

359 За признаване на сдружение „Съюз на 
военноинвалидите и военнопострадали-
те“ за представителна организация на 
национално равнище в Националния 
съвет за интеграция на хората с увреж-
дания 38

377 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда за изграждане на обект 
„Реконструкция и електрификация на жп 
линията Пловдив – Свиленград – тур-
ска/гръцка граница и оптимизиране на 
трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 2: 
Първомай – Свиленград 31

378 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства – строителни 
материали, от находище „Вишовград“, 
община Павликени, област Велико Тър-
ново, на „Стрела – 92“ – ООД, Велико
Търново 39

384 За изменение на Решение № 329 на 
Министерския съвет от 2012 г. за от-
чуждаване на имоти и части от имо-
ти – частна собственост, за държавна 
нужда за изграждане на обект „АМ 
„Струма“ ЛОТ 4 от км 423+800 до км 
438+500, изместване на жп линията 
Сандански – Кулата и реконструкция 
на напоителни полета в обхвата на 
новопроектираната жп линия“ на те-
риторията на област Благоевград 39

421 За отчуждаване на части от имо-
ти – частна собственост, за държавна 
нужда за изграждане на обект „Въз-
душна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ „Бобов 
дол“ – подстанция „Самоков“, под обект 
„ВЛ 110 kV подстанция „Марек“ – под-
станция „Сапарева баня“, на територията 
на община Дупница, област Кюстендил 42

422 За отчуждаване на части от имо-
ти – частна собственост, за държавна 
нужда за изграждане на обект „Ре-
конструкция и електрификация на жп 
линията Пловдив – Свиленград – тур-
ска/гръцка граница и оптимизиране на 
трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 2:
Първомай – Свиленград 42

427 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда за изграждане на обект 
„АМ „Марица“ от км 5+000 до км 
71+011.31 – изместване на линейна 
техническа инфраструктура и селско-
стопански пътища, напоителни канали, 
електропроводи 20 kV, газопроводи, 
водопроводи, т.т. кабели, тръбопроводи, 
корекции на реки, дюкери, съоръжения 
към селскостопански пътища, жп ли-
нии и пътен възел „Тополовград“, на 
територията на област Стара Загора и
област Хасково 42

428 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище 
„Поповяне“, община Самоков, Софийска 
област, на „Рок трейдинг“ – ООД, гр. 
Девин 43

429 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства от находище „Под 
страната“, с. Баховица, област Ловеч,
на „Елмаз“ – ООД, с. Баховица 43

430 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище „Ъг-
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лен“, община Луковит, област Ловеч, на 
„БН – консулт – инжениринг“ – ООД, 
София  43

431 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства от находище „Дюзка 
чешма“, разположено в землището на с. 
Крепост, община Димит ровград, област 
Хасково 43

440 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда за изграждане на обект 
„Реконструкция и електрификация на жп 
линията Пловдив – Свиленград – тур-
ска/гръцка граница и оптимизиране на 
трасето за скорост 160 км/ч, коридори 
ІV и ІХ“, Фаза 1: Крумово – Първомай
от км 164+575 до км 202+300 44

455 За признаване на сдружение „Асоциация 
Национален съюз на кооперациите на 
инвалидите, Национална федерация на 
работодателите на инвалиди и Съюз на 
военноинвалидните кооперации в Бъл-
гария“ за представителна организация 
на национално равнище в Национал-
ния съвет за интеграция на хората с 
увреждания 45

456 За признаване на кооперативен съюз 
„Национален съюз на трудовопроизво-
дителните кооперации“ за представител-
на организация на национално равнище 
в Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания 45

457 За признаване на сдружение „Българска 
асоциация Диабет“ за представителна 
организация на национално равнище в 
Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания 45

458 За признаване на сдружение „Съюз на 
глухите в България“ за представителна 
организация на национално равнище в 
Националния съвет за интеграция на 
хората с увреждания 45

472 За предоставяне на концесия по право 
за добив на подземни богатства от на-
ходище „Кошарата“, община Угърчин,
област Ловеч 46

474 За продължаване срока на разрешени-
ето за търсене и проучване на нефт и 
газ – подземни богатства по  чл. 2, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства, 
в площ „Блок 1-3 Ъглен“, разположена 
в землищата на с. Ъглен, община Луко-
вит, област Ловеч, и с. Ракита, община
Червен бряг, област Плевен 46

488 За отчуждаване на части от имо-
ти – частна собственост, за държавна 
нужда за изграждане на обект „Въз-
душна линия (ВЛ) 110 kV ВЕЦ „Де-
вин“ – ВЕЦ „Цанков камък“, подобект 
„ВЛ 20 kV „Лясково – Михалково“ на 
територията на община Девин, област 
Смолян 47

498 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богат-
ства – строителни материали – пясък, 

от находище „Лисия“, разположено в 
землището на с. Богьовци, община 
Костинброд, Софийска област 47

499 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище 
„Врачански варовик“, участъци „Цен-
трален“, „Запад“ и „Изток“, община 
Роман, област Враца, на „Садас“ – ООД, 
София 47

501 За изменение на Решение № 329 на Ми-
нистерския съвет от 2012 г. за отчужда-
ване на имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда за из-
граждане на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 4 
от км 423+800 до км 438+500, изместване 
на жп линията Сандански – Кулата и 
реконструкция на напоителни полета 
в обхвата на новопроектираната жп 
линия“ на територията на област Бла-
гоевград, изменено с Решение № 384 на
Министерския съвет от 2012 г. 48

526 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище 
„Краварника“, община Угърчин, област 
Ловеч, на „Техсел“ – ООД, София 50

533 За признаване на сдружение „Българска 
асоциация за лица с интелектуални 
затруднения“ за представителна ор-
ганизация на национално равнище 51

538 За отчуждаване на части от имо-
ти – частна собственост, за държавнa 
нуждa за изграждане на обект „Път I-5 
(E 85), участък „Кърджали – Маказа“ 
от км 343+200 до км 367+427 и пътна 
връзка „Фотиново“ от км 0+000 до 
км 2+368 – изместване на елементи 
на техническата инфраструктура“ на 
територията на област Кърджали  52

545 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – строи-
телни материали – варовици и мергели, 
от находище „Златна Панега“, участък 
„Изток“, разположено в землището 
на с. Брестница, община Ябланица, 
област Ловеч, на „Златна Панега Ци-
мент“ – АД, с. Златна Панега 52

559 За отчуждаване на части от имо-
ти – частна собственост, за държавна 
нужда за изграждане на обект „Въз-
душна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ „Бобов 
дол“ – подстанция „Самоков“, под обект 
„ВЛ 110 kV подстанция „Марек“ – под-
станция „Сапарева баня“ и подобект 
„ВЛ 110 kV подстанция „Сапарева 
баня – нова“ – подстанция „Самоков“, 
на територията на област Кюстендил
и Софийска област 53

584 За даване на разрешение за прех-
върляне изцяло на правата и задъл-
женията по предоставена на „Екосе-
диментс“ – ЕООД, София, концесия 
за добив на подземни богатства от 
находище „Богданово-запад“, община 
Средец, област Бургас 54
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585 За даване на разрешение за прехвърляне 
изцяло на правата и задълженията по 
предоставена концесия за добив на скал-
нооблицовъчни материали – варови-
ци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 6 от Закона за подземните богатства, 
от находище „Равнище“, разположено на 
територията на с. Върбешница, община 
Мездра, област Враца 54

591 За отчуждаване на части от имо-
ти – частна собственост, за държавна 
нужда за изграждане на обект „Въз-
душна линия (ВЛ) 110 kV подстанция 
„Добрич“ – подстанция „Каварна 2“ 
(Маяк)“ на територията на област До-
брич 55

604 За приеманe на План за въвеждане на 
наземно цифрово телевизионно радио-
разпръскване (DVB-T) в Република
България 57

616 За признаване на сдружение „Национал-
на асоциация на сляпо-глухите в Бъл-
гария“ за представителна организация 
на национално равнище в Националния 
съвет за интеграция на хората с увреж-
дания 57

619 За отчуждаване на част от имот – частна 
собственост, за държавна нужда за из-
граждане на обект „Път ІІ – Софийски 
околовръстен път – южна дъга“, участък 
„Симеоновско шосе“ – бул. България 
от км 44+720 до км 45+220“ на тери-
торията на гр. София, район „Витоша“,
Столична община 57

629 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните богатства – скал-
нооблицовъчни материали – гнайси, 
гнайсошисти и амфиболити, от нахо-
дище „Ерковище“ – участъци „Вриза“ и 
„Бистрица“, с. Плетена, община Сатовча, 
област Благоевград, на ЕТ „Румен Арна-
удов – Айтен Арнаудова“ – с. Плетена, 
община Сатовча 57

631 За издаване на разрешение за проучване 
на минни отпадъци – подземни богат-
ства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за 
подземните богатства, в площ „Бухтата“, 
разположена в Българския Черноморски 
шелф, залива Вромос 58

635 За признаване на Конфедерацията на 
независимите синдикати в България за 
представителна организация на работ-
ниците и служителите на национално
равнище 58

636 За признаване на Конфедерацията на 
труда „Подкрепа“ за представителна 
организация на работниците и служи-
телите на национално равнище 58

637 За признаване на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в 
България за представителна организа-
ция на работодателите на национално 
равнище 58

638 За признаване на Българската търгов-
ско-промишлена палата за представи-
телна организация на работодателите
на национално равнище 58

639 За признаване на Българската стопанска 
камара за представителна организация 
на работодателите на национално рав-
нище 58

640 За признаване на Асоциацията на ин-
дустриалния капитал в България за 
представителна организация на рабо-
тодателите на национално равнище 58

641 За непризнаване на Съюза за стопанска 
инициатива за представителна органи-
зация на работодателите на национално 
равнище 58

649 За издаване на разрешение за търсене и 
проучване на нефт и природен газ – под-
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от 
Закона за подземните богатства, в площ 
„Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в 
континенталния шелф и в изключител-
ната икономическа зона на Република
България в Черно море 58

650 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда за изграждане на обект 
„АМ „Люлин“ от км 0+000 до км 
19+135,21 – реконструкция на електро-
проводи, газопроводи, водопроводи, оп-
тични кабели и тт-кабели и изграждане 
на пътен вариант на път ІV-18017 при 
км 12+000 с. Големо Бучино“, на тери-
торията на областите София и Перник 60

651 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства – строителни 
материали, от находище „Бинкос“, 
община Сливен, област Сливен, на 
„Биндер“ – АД, Сливен 60

666 За изменение и допълнение на Решение 
№ 945 на Министерския съвет от 2004 г. 
за утвърждаване Списък на републи-
канските пътища, приемане Списък на 
републиканските пътища, за които се 
събира такса за ползване на пътната 
инфраструктура – винетна такса, и за 
определяне на съ оръжение, за което се 
събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона 
за пътищата за ползване на отделно съо -
ръжение по републиканските пътища 61

669 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от 
Закона за подземните богатства – при-
роден газ, от находище „Каварна Изток“, 
разположено в континенталния шелф и 
изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море 62

670 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище 
„Копривец“, разположено на терито-
рията на община Бяла, област Русе, на
„Терекс и Ko“ – AД, София 62

671 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства – строителни 
материали, от находище „Суворово“, 
община Суворово, област Варна, на 
„Пътища и мостове“ – ЕООД, Варна 62
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672 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държав-
на нужда за изграждане на обект „Път 
ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 
59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 
до  км 0+780, участък от км 60+550 до 
км 61+629,18 – етап ІІ“ на територията
на област София 63

673 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда за изграждане на обект 
„Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ 
от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 
0+000 до  км 0+780, участъци от км 
59+400 до км 60+550 и от км 0+000 до 
км 0+780 – етап І“ на територията на
област София 63

674 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за дър-
жавнa нуждa за изграждане на обект 
„Обходен път на град Враца – път I-1 
(E-79) от км 0+000 до км 6+816,60“ на
територията на област Враца 63

675 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държав-
на нужда за изграждане на обект „Авто-
магистрала „Тракия“ Оризово – Бургас 
ЛОТ 4, участък Ямбол – Карнобат от км 
276+200 до км 325+280, подобект „Пар-
кинг при км 282+000“ на територията
на община Тунджа, област Ямбол 63

678 За административно-териториална 
промянa в oбщина Чупрене, област
Видин – закриване на населено място 67

680 За отчуждаване на част от имот – част-
на собственост, за държавна нужда за 
изграждане на обект „Въздушна линия 
(ВЛ) 110 kV ТЕЦ „Бобов дол“ – под-
станция „Самоков“, на територията на
Софийска област 67

698 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните богатства – скал-
нооблицовъчни мате риали – гнайси, от 
находище „Коби ли но“, участък „Нива-
та“, община Ивай ловград, област Хаско-
во, на „Риолит“ – ЕООД, Крумовград 68

699 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богат-
ства – строителни материали – пясък, 
от находище „Крушата – 1“, община
Гоце Делчев, област Благоевград 68

700 За издаване на разрешение за търсе-
не и проучване на нефт и природен 
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства, 
в площта „Блок 1-19 „Свети Атанас“, 
разположен в континенталния шелф и 
в изключителната икономическа зона 
на Република България в Черно море 68

712 За административно-териториална 
про мянa в oбщина Троян, област Ло-
веч – присъединяване на едни населени 
места към други населени места 68

730 За предоставяне по право на концесия 
за добив на подземни богатства от 
находище „Гредо“, участъци „Охрид“ 
и „Палилула“, община Бойчиновци, 
област Монтана 69

734 За административно-териториална 
про мянa в oбщина Асеновград, област 
Пловдив – присъединяване на едно 
населено място към друго населено 
място 71

739 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – стро-
ителни материали – пясъци и чакъли, 
от находище „Дъскотна“, участъци 
„Северен“ и „Южен“, разположено в 
землищата на с. Вишна и с. Дъскотна, 
община Руен, област Бургас, на „Бил-
динг – ЗАХ“ – ЕООД, Айтос 71

747 За определяне на спечелилия търга с тай-
но наддаване кандидат за концесионер 
за добив на метални полезни изкопае-
ми – оловно-цинкови руди – подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона 
за подземните богатства, от находище 
„Печинско“, разположено в землищата 
на с. Страшимир и с. Фабрика, общи-
на Златоград, и с. Бориново, община
Мадан, област Смолян 73

748 За предоставяне на концесия на спече-
лилия търга с тайно наддаване кандидат 
за концесионер за добив на метални 
полезни изкопаеми – оловно-цинкови 
руди – подземни богатства по чл. 2, 
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните 
богатства, от находище „Шахоница“, 
разположено в землището на с. Рибница, 
община Рудозем, област Смолян 71

753 За признаване на сдружение „Нацио-
нална организация Малки български 
хора“ за представителна организация 
на национално равнище в Национал-
ния съвет за интеграция на хората с
увреждания 71

770 За изменение и допълнение на Нацио-
налния план за разпределение на радио-
честотния спектър, приет с Решение 
№ 545 на Министерския съвет от 2004 г. 73

773 За отчуждаване на част от имот – част-
на собственост, за държавна нужда за 
изграждане на обект „Въздушна линия 
(ВЛ) 110 kV подстанция „Добрич“ – под-
станция „Каварна 2“ (Маяк)“ на тери-
торията на област Добрич 74

785 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богат-
ства – строителни материали – варо-
вици, от находище „Могилино“, разпо-
ложено в землището на с. Mогилино, 
община Две могили, област Русе, на
„Терекс и Ко“ – АД, София 75

786 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства от находище 
„Ново Оряхово“, община Долни чифлик, 
област Варна 75
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787 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богат-
ства – строителни материали – варо-
вици, от находище „Мътница 2“, раз-
положено в землището на гр. Шумен, 
община Шумен, област Шумен, на
„Пътища“ – АД, Шумен 75

788 За издаване на разрешение за търсене и 
проучване на нефт и природен газ – под-
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от 
Закона за подземните богатства, в площ 
„Блок 1-5 Деветаки“, разположена на 
територията наобластите Ловеч, Плевен 
и Габрово 75

789 За издаване на разрешение за търсе-
не и проучване на нефт и природен 
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства, 
в площ „Блок 1-7 Търнак“, разположена 
на територията на областите Плевен и
Враца 75

790 За издаване на разрешение за търсе-
не и проучване на нефт и природен 
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства, 
в площ „Блок 1-9 Мизия“, разположена
на територията на област Враца 75

791 За издаване на разрешение за търсе-
не и проучване на нефт и природен 
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства, 
в площ „Блок 1-10 Ботево“, разположена 
на територията на областите Враца и
Монтана 75

802 За административно-териториална 
про мянa в oбщина Лъки, област Плов-
див – закриване на населени места 77

816 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богат-
ства – строителни материали – пясъци 
и чакъли, от находище „Лилиян“, раз-
положено в землището на с. Славовица, 
община Долна Митрополия, област 
Плевен, на „Хидроминерал“ – ООД, 
София 80

817 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – стро-
ителни материали – кварцови пясъци, 
от находище „Добри дол“, разположено 
в землището на  с. Септемврийци, об-
щина Димово, област Видин, на „Добив 
и експлоатация АБО“ – ООД, Пловдив 80

818 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – строи-
телни материали – пясъци, от находище 
„Ениер“, разположено в землището на 
с. Доброплодно, община Ветрино, област 
Варна, на „ТОП – МД“ – ООД, Варна 80

819 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 
от Закона за подземните богатства – не-
метални полезни изкопаеми – индус-

триални минерали – жилен кварц, от 
находище „Белия камък“, разположено 
в землището на с. Глоговица, община 
Трън, област Перник, чрез провеждане 
на търг с тайно наддаване 80

853 За откриване на производство за из-
даване на разрешение за търсене и 
проучване на нефт и природен газ – под-
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 
от Закона за подземните богатства, в 
площ „Блок 1-22 Терес“, разположена 
в изключителната икономическа зона 
на Република България в Черно море, 
и за уведомление за предоставяне на 
разрешение чрез конкурс 80

855 За административно-териториална 
про  мянa в oбщина Бойница, област 
Видин – закриване на населено място 82

878 За административно-териториални 
промени в община Кресна, област Бла-
гоевград – присъединяване на населени 
места към други населени места 84

883 За изменение на Решение № 650 на Ми-
нистерския съвет от 2012 г. за отчужда-
ване на имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда за 
изграждане на обект „АМ „Люлин“ от 
км 0+000 до км 19+135,21 – реконструк-
ция на електропроводи, газопроводи, 
водопроводи, оптични кабели и тт-ка-
бели и изграждане на пътен вариант на 
път ІV-18017 при км 12+000 с. Големо 
Бучино“ на територията на областите 
София и Перник 84

890 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за дър-
жавнa нуждa за изграждане на обект 
„Път Е-79 „Даскалово – Дупница“ от км 
287+450 до км 305+220 – преоткосиране, 
пътни възли и реконструкция на техни-
ческа инфраструктура“, на територията
на област Перник 85

907 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните богатства – скал-
нооблицовъчни материали – мрамори и 
бигор, от находище „Тънката Бърчина“, 
община Ивайловград, област Хасково, 
на „Марин Батуров“ – ЕООД, София 89

908 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – стро-
ителни материали – пясъци и чакъли, 
от находище „Пиринка“, разположено 
в землището на с. Илинденци, общи-
на Струмяни, област Благоевград, на 
„Маргемин“ – ЕООД, София 89

913 За обявяване на 9 ноември 2012 г. за 
ден на национален траур 87

914 За изменение и допълнение на Решение 
№ 673 на Министерския съвет от 2011 г. 
за предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богат-
ства – строителни мате риали – трахити 
и трахитови туфи, от находище „Жи-
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тосвят“, разположено в землищата на с. 
Орлинци, община Средец, и с. Житосвят, 
община Карнобат, област Бургас 90

925 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богат-
ства – строителни материали – пясъ-
ци и чакъли (баластра), от находище 
„Кайряка“, община Пазарджик, област 
Пазарджик, на ЕТ „Илия Кинов“ – с. 
Росен, община Пазарджик 90

945 За разместване на почивни дни през 
2013 г. 91

948 За отчуждаване на части от имо-
ти – частна собственост, за държавна 
нужда за изграждане на обект „Въз-
душна линия 110 kV подстанция „Ай-
тос“ – подстанция „Слънчев бряг-запад“
на територията на област Бургас 92

949 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за дър-
жавнa нуждa за изграждане на обект 
„Път І-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана 
от км 102+060 до км 114+512.20“ на 
територията на област Монтана 92

950 За отчуждаване на имоти и части от 
имоти – частна собственост, за дър-
жавнa нуждa за изграждане на  обект 
„Автомагистрала „Марица“ Оризово –  
Капитан Андреево, участък Оризо-
во – Харманли от км 5+000 до км 
71+011.31 – изместване на Път ІІ-66 
Чирпан – Стара Загора, надлез над АМ 
„Марица“ при км 5+028 и реконструкция 
на въздушни електропроводни линии 
високо напрежение и газопроводи“ на 
територията на областите Пловдив,
Стара Загора и Хасково 92

958 За предоставяне на концесия за до-
бив на подземни богатства по чл. 2, 
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните 
богатства – строителни материали –  
трас, от находище „Железни врата“, 
участък „1“ и участък „2“, област Кър-
джали, на кооперация „ПК Трасинже-
неринг“ – София 92

960 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богат-
ства – природен газ и кондензат, от 
находище „Койнаре“, участъци „Боро-
ван“, „Враняк“, „Девенци“ и „Садовец“, 
разположено на територията на общи-
ните Враца, Борован, Бяла Слатина, 
Долни Дъбник, Червен бряг и Кнежа, 
области Плевен и Враца, на „Дайрект 
Петролеум България“ – ЕООД, София 92

968 За отчуждаване на части от имо-
ти – частна собственост, за дър жав на 
нужда за изграждане на обект „Въз-
душна линия (ВЛ) 110 kV под станция 
„Добрич“ – подстанция „Ка вар на 2“ 
(Маяк)“ на територията на област
Добрич  94

975 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 2 от Закона за подземните богат-

ства – неметални полезни изкопае-
ми – индустриални минерали (базалти), 
от находище „Върбовка“, разположено 
в землището на с. Върбовка, община 
Павликени, област Велико Търново, на
„Петрургия“ – ЕООД, София 94

985 За административно-териториална 
промянa в община Джебел, област 
Кърджали – присъединяване на едно 
населено място към друго населено
място 99

1011 За определяне на дните за религиозни 
празници на вероизповеданията, раз-
лични от източноправославното, през
2013 г. 101

1033 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богат-
ства – строителни материали – варо-
вици, от находище „Долна Вереница“, 
община Монтана, област Монтана, 
на „Макстрой“ – ЕООД, Монтана 103

1034 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 „Свети Иван“, община 
Димово, област Видин, на „Трафик 
Инженеринг“ – ЕООД, София 103

1039 За обявяване на 15 август за ден на 
оказване на признателност към заги-
налите при спасяване на човешкия 
живот – Ден на спасението 103

1056 За административно-териториална про-
мяна в границите на общините Чирпан 
и Стара Загора, област Стара Загора  103

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

КОНВЕНЦИИ

Консулска конвенция между Република
България и Черна гора 13

СПОГОДБИ

За разбирателство в областта на туризма 
между Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма на Република 
България и Министерството на туризма 
и историческото наследство на Палес-
тинската власт 25

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Държавата 
Катар за освобождаване от изискванията 
за визи на притежателите на диплома-
тически и специални паспорти 9

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Китайската 
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народна република за взаимно осво-
бождаване от изискването за виза за 
притежатели на дипломатически и
служебни паспорти 26

Между правителст вото на Република Бълга-
рия и правителството на Конфедерация 
Швейцария за изменение на чл. 3.2, 
параграф „а“ от Споразумението между 
правителството на Република България 
и правителството на Конфедерация
Швей цария за техническо сътрудничество 30

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Грузия за 
освобождаване от изискването за виза 
на притежателите на дипломатически 
и служебни паспорти 91

МЕМОРАНДУМИ

За сътрудничество в областта на европей-
ската и евро-атлантическата интеграция 
между правителството на Република 
България и правителството на Грузия 32

ПРОГРАМИ

За сътрудничество в областта на образо-
ванието, науката и културата между 
правителството на Република България 
и Организацията за освобождение на 
Палестина (действаща в полза на Палес-
тинската  власт) за периода 2012 – 2014 г. 18

За обмен в областта на културата, науката, 
образованието и спорта между прави-
телството на Република България и 
правителството на Ислямска република
Иран 32

За сътрудничество в областта на култу-
рата, науката и образованието между 
правителството на Република България 
и правителството на Арабска република 
Египет за периода 2012 – 2014 г. 42

ПРОТОКОЛИ

Пети протокол за поправка към Договора от 
Лисабон за изменение на Договора за Ев-
ропейския съюз и на Договора за създа-
ване на Европейската общност, подписан 
в Лисабон на 13 декември 2007 г.  17

Седми протокол за поправка на Догово-
ра между Кралство Белгия, Чешката 
република, Кралство Дания, Федерал-
на република Германия, Република 
Естония, Република Гърция, Крал-
ство Испания, Френската република, 
Ирландия, Италианската република, 
Република Кипър, Република Латвия, 
Република Литва, Великото херцогство 
Люксембург, Република Унгария, Репу-
блика Малта, Кралство Нидерландия, 
Република Австрия, Република Полша, 
Португалската репуб лика, Република 
Словения, Словашката република, Ре-
публика 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 Люксем-
бург на 25 април 2005 г.  17

ПРАВИЛНИЦИ

Устройствен правилник на Дър жав ния 
културен институт към министъра на 
външните работи 46

ИНСТРУКЦИИ

За изменение на Инструкция № 1 от 2007 г. 
за прилагане на Наредбата относно реда 
за назначаване и приемане на почетни
(нещатни) консулски длъжностни лица 62

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Корея за взаимното признаване и под-
мяната на нацио налните свидетелства 
за управление на моторни превозни
средства 6

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Румъния 
относно съвместен контрол за преми-
наване на границата 9

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Хърватия за полицейско сътрудни-
чество 53

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Държавата 
Израел за сътрудничество в борбата сре-
щу незаконния трафик и злоупотребата 
с упойващи и психотропни вещества и 
други тежки престъпления 56

Между правителството на Република Бълга-
рия и правителството на Ислямска ре-
публика Афганистан за сътрудничество 
в борбата с престъпността 78

Между Министерството на вътрешните ра-
боти на Репуб лика България и Нацио-
налната агенция за борба с природните 
бедствия на Ислямска република Афга-
нистан за сътрудничество при бедствия 78

Между Академията на Министерството 
на вътрешните работи на Република 
България и Полицейската академия 
на Ислямска репуб лика Афганистан за 
сътрудничество в областта на обучени-
ето и квалификацията на полицейски 
служители 78

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Косово за обрат но приемане на неза-
конно пребиваващи лица 83

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Молдова за сътрудничество при бед-
ствия 84
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ПРОТОКОЛИ

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Молдова за прилагане на Споразумени-
ето между Европейската общност и Ре-
публика Молдова за обратното приемане
на пребиваващи без разрешение лица 75

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Молдова за прилагане на Споразумени-
ето между Европейската общност и Ре-
публика Молдова за обратното приемане 
на пребиваващи без разрешение лица 80

Между Министерството на вътрешните 
работи на Република България и Ми-
нистерството на вътрешните работи на 
Република Македония за прилагане на 
Споразумението между Европейската 
общност и Бивша югославска републи-
ка Македония за обратно приемане на 
незаконно пребиваващи лица 82

За прилагане на Споразумението между 
правителството на Република България 
и правителството на Република Косо-
во за обратно приемане на незаконно
пребиваващи лица 83

Изпълнителен протокол между прави-
телството на Република България и 
правителството на Руската федера-
ция за прилагане на Споразумението 
между Европейската общност и Ру-
ската федерация за обратно приема-
не на лица от 25 май 2006 г. 101

ПРАВИЛНИЦИ

За организацията, задачите и функциите на 
Инспекция за специализиран техниче-
ски надзор при дирекция „Управление 
на собствеността и социални дей-
ности“ в Министерството на вътрешните 
работи 94

НАРЕДБИ

За условията и реда за постъпване на 
държавна служба в Министерството на
вътрешните работи (№ Із-9) 8

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Із-1201 от 2010 г. за реда за временно 
настаняване на чужденци, за органи-
зацията и дейността на специалните 
домове за временно настаняване на
чужденци 11

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Iз-2815 от 2011 г. за реда за осъществя-
ване на разрешителна и контролна дей-
ност на търговци, извършващи дейности 
по пожарна безопасност в обекти и/или 
експлоатация на уреди и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност 11

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Iз-1429 от 2011 г. за униформеното 
облекло, отличителните знаци и принад-
лежностите, свързани с изпълнението 
на служебните задължения на държав-
ните служители в Министерството на
вътрешните работи 23

За условията и реда за защита на горските 
територии от пожари (№ 8) 38

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Із-1201 от 2010 г. за реда за временно 
настаняване на чужден ци, за органи-
зацията и дейността на специалните 
домове за временно настаняване на
чужденци 57

За разрешителната и контролна дейност на 
продуктите за пожарогасене по отноше-
ние на тяхната гасителна ефективност 
(№ Із-1543) 59

За изменение на Наредба № Iз-2895 от 
2011 г. за реда, по който търговци по 
чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната 
охранителна дейност удостоверяват, че 
отговарят на изиск ванията на Закона
за частната охранителна дейност 64

За реда за създаване, поддържане и водене 
на регистър на доброволните формиро-
вания за преодоляване или овладяване 
на бедствия, пожари и извънредни си-
туации и отстраняване на последиците 
от тях (№ Із-1669) 67

За определяне на условията и реда за 
осигуряване на безплатна храна за 
служителите на МВР, работещи при 
специфични условия и рискове за живота 
и здравето, и на ободряващи напитки 
за служителите на МВР, които работят 
на смени (№ Із-1681) 67

За изменение и допълнение на Наредба 
№ I-45 от 2000 г. за регистрацията, от-
чета, пускането в движение и спирането 
от движение на моторните превозни 
средства и на ремаркетата, теглени от
тях 67

За условията и реда за постъпване на 
държавна служба в Министерството на 
вътрешните работи (№ Із-1809) 73

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Iз-1681 от 2012 г. за определяне на 
условията и реда за осигуряване на 
безплатна храна за служителите на 
МВР, работещи при специфични условия 
и рискове за живота и здравето, и на 
ободряващи напитки за служителите 
на МВР, които работят на смени 78

За регистрацията и отчета на бронираната, 
колесната, верижната техника, влекачите 
и специалната техника на Министерство-
то на вът  решните работи (№ Із-2061) 79

За условията и реда за извършване на 
контрол върху дейностите с оръжия, 
боеприпаси, взривни вещества и пиро-
технически изделия (№ Із-2205) 85

За условията и реда за формиране на допъл-
нително възнаграждение за резултати 
в служебната дейност (№ Із-2209) 89

За отменяне на Наредба № Із-1215 от 2006 г. 
за реда за достъп до информационните 
фондове на Министерството на вътреш-
ните работи 98

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Із-2815 от 2011 г. за реда за осъщест-
вяване на разрешителна и контролна 
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дейност на търговци, извършващи 
дейности по пожарна без опасност в 
обекти и/или експлоатация на уреди 
и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност 98

ИНСТРУКЦИИ

За реда за осъществяване на неотложни 
аварийно-възстановителни работи при
бедствия (№ Із-33) 7

За условията и реда за носене на служеб-
но оръжие от държавните служите-
ли в Министерството на вътрешните 
работи (№ Із-37) 7

За изменение и допълнение на Инструкция 
№ Iз-1711 от 2009 г. за оборудването 
на помещенията за настаняване на 
задържани лица в структурите на Ми-
нистерството на вътрешните работи и
реда в тях 33

За условията и реда за съхранението и 
унищожаването на преписките по прила-
гане на принудителни административни 
мерки по Закона за българските лични 
документи (№ Із-1107) 58

За изменение и допълнение на Инструкция 
№ Iз-1405 от 2009 г. за реда за осъщест-
вяване на граничния паспортно-визов 
контрол на граничните контролно-про-
пускателни пунктове 64

За изменение и допълнение на Инструкция 
№ Iз-381 от 2009 г. за реда за обработка 
на лични данни в Министерството на 
вътрешните работи 75

За организация на дейността в Министер-
ството на вът решните работи по тери-
ториалното обслужване на гражданите
(№ Із-2295) 92

За изменение и допълнение на Инструкция 
№ Із-1143 от 2011 г. за организацията и 
реда за осъществяване на конвойната 
дейност в Министерството на вътреш-
ните работи 95

За реда за разпределяне на работното 
време на държавните служители в 
Министерството на вътрешните рабо-
ти, отчитането му и компенсиране на 
работата извън установеното работно
време (№ Із-2453) 99

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОГОВОРИ

Национален рамков договор за медицин-
ските дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2012 г. 3

Национален рамков договор за денталните 
дейности между Националната здрав-
ноосигурителна каса и Българския
зъболекарски съюз за 2012 г. 3

За лиценз между Австралийския съюз, 
представляван от Департамента по здра-

веопазване и застаряване, и Република 
България, представлявана от Минис-
терството на здравеопазването, относно 
определени права на използване на
Класификационната система AR-DRG 14

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Индия за сътрудничество в областта на 
здравеопазването и медицината 8

Двугодишно споразумение за сътрудничество 
между Министерството на здравеопаз-
ването на Република България и Реги-
оналния офис за Европа на Световната
здравна организация 2012 – 2013 г. 12

За изменение, допълнение и продължаване 
действието на Споразумението за предос-
тавяне на безвъзмездна помощ по Про-
грама „Превенция и контрол на ХИВ/
СПИН в България“ между Глобалния 
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза 
и малария и Министерството на здра-
веопазването на Република България 61

Между страните – членки на Здравната мре-
жа на Югоизточна Европа, относно 
договореностите със страната домакин 
за седалището на Секретариата на Здрав-
ната мрежа на Югоизточна Европа 66

МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между правителството 
на Република България и правителство-
то на Държавата Катар за сътрудни-
чество в областта на здравеопазването 46

Изменение на Меморандума за разбирател-
ство относно бъдещето на Здравната 
мрежа на страните от Югоизточна 
Европа в рамките на Процеса за сът -
рудничество в Югоизточна Европа 50

За разбирателство между Министерството 
на здравеопазването на Република Бъл-
гария и Световната здравна организация 
чрез нейния Регионален офис за Европа 82

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника 
за организацията и дейността на Висшия
съвет по фармация 40

За изменение и допълнение на Правилника 
за организацията на работа и дейността 
на Център „Фонд за асистирана ре-
продукция“ 43

За изменение и допълнение на Правилника 
за организацията на работа и дейността 
на Център „Фонд за асистирана репро-
дукция“ 56

За изменение и допълнение на Пра-
вилника за организацията на рабо-
та и дейността на Център „Фонд за
асистирана репродукция“ 95

За изменение и допълнение на Пра-
вилника за организацията на ра-
бота и дейността на Център „Фонд 
за асистирана репродукция“ 103
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НАРЕДБИ

За условията и реда за заплащане на лече-
ние на български граждани в чужбина по 
чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето
(№ 12) 1

За изменение и допълнение на Наредба № 28 
от 2008 г. за устройството, реда и органи-
зацията на работата на аптеките и номен-
клатурата на лекарствените продукти 2

За изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2008 г. за материалите и предметите 
от пластмаси, предназначени за контакт
с храни 2

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 34 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Неонатология“ 9

За изискванията към рекламата на лекар-
ствените продукти (№ 1) 10

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 31 от 2007 г. за определяне на пра-
вилата за Добра клинична практика 14

За допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за 
определяне на списъка на заболяванията, 
за чието домашно лечение Националната 
здравноосигурителна каса заплаща ле-
карства, медицински изделия и диетични 
храни за специални медицински цели
напълно или частично 15

За допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за 
материалите и предметите от пластмаси,
предназначени за контакт с храни 25

За реда, по който телата на починали лица 
могат да се използват за целите на обу-
чението и научните изследвания във
висшите медицински училища (№ 2) 41

За изменение на Наредба № 28 от 2007 г. 
за дейности по асистирана репродукция 43

За условията и реда за осъществяване на 
програми за лечение с агонисти и аго-
нисти-антагонисти на лица, зависими 
към опиоиди (№ 2) 49

За изменение на Наредба № 24 от 2004 г. за 
утвърждаване на медицински стандарт 
„Психиатрия“ 49

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за 
заплащане на лекарствени продукти по 
чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната медицина, 
на медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели 49

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специ-
алност в системата на здравеопазването 50

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 18 от 2005 г. за критериите, показа-
телите и методиката за акредитация на 
лечебните заведения 57

За разрешителната и контролна дейност на 
продуктите за пожарогасене по отноше-
ние на тяхната гасителна ефективност
(№ Сз-1543) 59

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 3 от 2007 г. за здравните изисквания 
към детските градини 64

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 6 от 2007 г. за утвърждаване на ме-
дицински стандарт за трансплантация
на органи, тъкани и клетки 66

За реда за предписване, отпускане и кон-
трол на лекарствени продукти и ден-
тална помощ на ветераните от войните 
(№ 3) 67

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Ре-
публика България 77

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 15 от 2006 г. за здравните изисквания 
към лицата, работещи в детските заве-
дения, специализираните институции за 
деца и възрастни, водоснабдителните 
обекти, предприятията, които произвеж-
дат или търгуват с храни, бръснарските, 
фризьорските и козметичните салони 82

За реда за получаване и заплащане на 
лекарствени продукти на военноинва-
лидите и военнопострадалите (№ 4) 83

За изменение на Наредба № 3 от 2007 г. 
за здравните изисквания към детските
градини 85

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 36 от 2005 г. за изискванията към
козметичните продукти 88

За изменение и допълнение на Наредба № 5 
от 2005 г. за условията и реда за без-
възмездно предоставяне на медицински 
изделия за вземане, диагностициране, 
преработване и съхраняване на кръв и
кръвни съставки 98

За изменение и допълнение на Наред-
ба № 40 от 2004 г. за определяне на 
основния пакет от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на НЗОК 99

За изменение и допълнение на Наредба № 40 
от 2004 г. за определяне на основния 
пакет от здравни дейности, гарантиран 
от бюджета на НЗОК (продължение) 100

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 42 от 2004 г. за въвеждане на Между-
народната статистическа класификация 
на болестите и проблемите, свързани 
със здравето – десета ревизия 103

ПЛАНОВЕ

Между Министерството на здравеопазването 
на Република Бъл га рия и Министерство-
то на здраве опазването на Държавата 
Израел за сътрудничество в областта на 
здравеопазването и медицинската наука 84

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПРОТОКОЛИ

За сътрудничество в областта на селското 
и горското стопанство между Минис-
терството на земеделието и храните на 
Република България и Министерството 
на земеделието на Палестинската власт 91
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ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Устройстве-
ния правилник на Националната служба 
по зърното и фуражите към министъра
на земеделието и храните 9

За изменение на Устройствения правилник
на областните дирекции „Земеделие“ 21

За изменение на Правилника за устройство-
то и дейността на Национална служба
за съвети в земеделието 21

За изменение на Устройствения правилник 
на Контролно-техническата инспек-
ция към министъра на земеделието 
и храните 21

За изменение на Устройствения правилник 
на Националната служба по зърното към
министъра на земеделието и храните 21

За изменение и допълнение на Правилника 
за организацията и дейността на Съвета
по продуктите за растителна защита 54

За изменение и допъл нение на Устрой-
ствения правилник на Контролно-тех-
ническата инспекция към министъра
на земеделието и храните 62

За изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Нацио-
налната служба за съвети в земеделието 65

НАРЕДБИ

За защита на горските територии от боле-
сти, вредители и други повреди (№ 12) 2

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за 
признаване на организации на произ-
водители на плодове и зеленчуци и 
на техните асоциации и за условията 
и реда за одобряване и изменение на
одобрените операционни програми 9

За изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 2008 г. за изискванията за търговия
с яйца за консумация 9

За условията, начините и реда за прилагане 
на продукти за растителна защита в
горските територии (№ 2) 10

За изменение на Наредба № 44 от 2006 г. за 
ветеринарномедицинските изисквания
към животновъдните обекти 10

За контрола и опазването на горските
територии (№ 1) 11

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 официалната сортова листа на
Република България 13

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 28 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Подпомагане 
на полупазарни стопанства в процес на 
преструктуриране“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г. 15

За определяне на вида, отличителните 
знаци, условията и реда за получаване, 

сроковете за износване на униформе-
ното представително и униформеното 
теренно облекло от служителите в Из-
пълнителна агенция по горите, нейните 
структури, специализираните територи-
ални звена и държавните предприятия
по чл. 163 от Закона за горите (№ 3) 16

За изменение и допълнение на Наредба № 4 
от 2008 г. за специфичните изисквания 
при производството, съхранението и 
транспортирането на сурово краве 
мляко и изискванията за търговия и 
пускане на пазара на мляко и млечни
продукти 16

За условията и реда за регистрация на 
горски разсадници, както и за произ-
водство на фиданки в горските раз-
садници – държавна собственост (№ 4) 17

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 109 от 2006 г. за официалния контрол
върху фуражите 20

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 5 от 2009 г. за условията и реда за 
подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания 21

За изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2011 г. за специалните изисквания за 
участие в одобрените схеми за нацио-
нални доплащания и за специфично
подпомагане 21

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 9 от 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по мярка „Създаване 
на стопанства на млади фермери“ по 
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. 23

За изменение и допълнение на Наредба № 11 
от 2009 г. за условията и реда за при-
лагане на мярка 214 „Агроекологични 
плащания“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013 г.  23

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 15 от 2010 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова 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 рибарски-
те области“ от Оперативна програма 
за развитие на сектор „Рибарство“ на 
Република България, финансирана от 
Европейския фонд за рибарство за
програмен период 2007 – 2013 г. 25

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 8 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Модернизиране 
на земеделските стопанства“ от Програ-
мата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. 28

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 21 от 2008 г. за условията и реда за 
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предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Подоб ряване 
икономическата стойност на горите“ 
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. 28

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 24 от 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по мярка „Обновяване 
и развитие на населените места“ от 
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. 28

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 25 от 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по мярка „Основни 
услуги за населението и икономиката 
в селските райони“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. 28

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 27 от 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по мярка „Създаване 
на организации на производители“ по 
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. 28

За изменение на Наредба № 32 от 2008 г. 
за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка „Насърчаване на туристи-
ческите дейности“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. 28

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 41 от 2008 г. за изискванията към 
обекти, в които се отглеждат, развъждат 
и/или предлагат домашни любимци с 
цел търговия, към пансиони и приюти
за животни 30

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 16 от 2007 г. за подготовка и пред-
ставяне на искания до Европейската 
комисия относно земеделските проду-
кти и храни със защитени географски 
означения и традиционно специфичен 
характер, за контрол за съответствие 
с продуктовата спецификация и воде-
не на регистри на производителите и
контролиращите лица 31

За условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мяр-
ка 2.1. „Производствени инвестиции в 
аквакултурата“ по Приоритетна ос № 2 
„Аквакултура, риболов във вътрешни 
водоеми, преработка и маркетинг на 
продукти от риболов и аквакултура“ 
от Оперативната програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ на Република 
България, финансирана от Европейския 
фонд за рибарство за програмен период
2007 – 2013 г. (№ 6) 35

За условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
мярка 1.3. „Инвестиции на борда на 
риболовните кораби и селективност“ по 

Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспо-
собяване на българския риболовен флот“ 
от Оперативна програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ на Република 
България, финансирана от Европей-
ския фонд за рибарство за програмен 
период 2007 – 2013 г. (№ 5) 36

За условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
мярка 2.6. „Инвестиции в преработка 
и маркетинг на продукти от риболов и 
аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 
„Аквакултура, риболов във вътрешни 
водоеми, преработка и маркетинг на 
продукти от риболов и аквакултура“ 
от Оперативна програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) 
(ОПРСР) на Република България, фи-
нансирана от Европейския фонд за
рибарство (ЕФР) на ЕС (№ 7) 36

За изменение на Наредба № 21 от 2007 г. 
за търговия на посевен материал от 
зърнени култури на пазара на Евро-
пейския съюз 40

За условията и реда за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по мярка 
2.2. „Акваекологични мерки“ на Прио-
ритетна 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. (№ 9) 44

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 21 от 2009 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ по мярка 1.1. „Безвъзмездна 
финансова помощ за постоянно пре-
кратяване на риболовни дейности“ по 
Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспо-
собяване 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.  45

За условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мяр-
ка 3.3 „Инвестиции за реконструкция 
и модернизация на рибарски приста-
нища, кейови места за разтоварване 
и покрити лодкостоянки“ от Приори-
тетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ 
от Оперативна програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ на Република 
България, финансирана от Европей-
ския фонд за рибарство за Програмен 
период 2007 – 2013 г. (№ 10) 50

За условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
мярка 3.1. „Колективни дейности“ по 
Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ 
интерес“ от Оперативна програма 
за развитие на сектор „Рибарство“ 
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2007 – 2013 г. на Република България, 
финансирана от Европейския фонд за 
рибарство на Европейския съюз (№ 11) 51

За условията и реда за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по мярка 
2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ по 
Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, ри-
болов във вътрешни водоеми, преработ-
ка и маркетинг на продукти от риболов 
и аквакултура“ от Оперативна програ-
ма за развитие на сектор „Рибарство“ 
2007 – 2013 г. на Република България, 
финансирана от Европейския фонд за 
рибарство на Европейския съюз (№ 12) 51

За условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и 
промоционални кампании“ по Приори-
тетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ 
от Оперативна програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ на Република 
България, финансирана от Европейския 
фонд за рибарство на ЕС за Програмен 
период 2007 – 2013 г. (№ 13) 51

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 21 от 2010 г. за реда за контрол на 
изискванията на схемите за национални 
доплащания към директните плащания 53

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 18 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ по мярка „Добавяне на стой-
ност към земеделски и горски продукти“ 
по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 г.  53

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 8 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Модернизиране 
на земеделските стопанства“ от Програ-
мата за развитие на селските райони 
за периода 2007 – 2013 г. 54

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 24 от 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по мярка „Обновяване 
и развитие на населените места“ от 
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. 54

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 25 от 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по мярка „Основни 
услуги за населението и икономиката 
в селските райони“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г. 54

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 14 от 2007 г. за условията и реда за 
извършване на развъдна дейност, тър-
говия и участие в конно-спортни със-
тезания на регистрирани еднокопитни 
животни 55

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 21 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-

сова помощ по мярка „Подобряване 
икономическата стойност на горите“ 
от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 г. 55

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 микропредприятията“ от 
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.  55

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 30 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Разнообразяване 
към неземеделски дейности“ от Програ-
мата за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г. 55

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 32 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Насърчаване на 
туристическите дейности“ от Програ-
мата за развитие на селските райони 
за периода 2007 – 2013 г.  55

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 10 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва 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. 56

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 14 от 2004 г. за условията и реда за 
одобрение на типа на двигатели с ком-
пресионно запалване и за одобрение на 
типа на нови трактори по отношение 
на емисиите на замърсители 60

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 9 от 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по мярка „Създаване 
на стопанства на млади фермери“ по 
Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 г. 60

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 22 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Първоначално 
залесяване на неземеделски земи“ от 
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.  60

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 23 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Професионално 
обучение, информационни дейности и 
разпрост ранение на научни знания“ по 
Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 г. 60

За изменение и допълнение на Наредба № 9 
от 2011 г. за специфичните изисквания 
към безопасността и качеството на хра-
ните, предлагани в детските заведения 
и училищата 60
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За изменение и допълнение на Наредба 
№ 19 от 2005 г. за профилактика, огра-
ничаване и ликвидиране на болестта
син език по преживните животни 62

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за 
признаване на организации на произ-
водители на плодове и зеленчуци и 
на техните асоциации и за условията 
и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми 62

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 23 от 2007 г. за управление на на-
ционалната млечна квота 64

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 24 от 2006 г. за реда за пускане на 
пазара на употребявана земеделска и 
горска техника и резервни части, оси-
гуряващи нейната без опасност 65

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 10 от 2004 г. за условията и реда 
за одобрение на типа на двигатели с 
вътрешно горене за извън пътна техника 
по отношение на емисиите на замър-
сители 69

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 20 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Възстановяване 
на горския потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности“ от Програма-
та за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. 71

За условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
мярка 421 „Вътрешнотериториално и 
транснационално сътрудничество“ от 
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (№ 14) 72

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 официалната сортова листа на
Република България 74

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 30 от 2010 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва 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. 76

За реда за предоставяне на обезпечения за 
издаване на лицензии за внос и износ, 
сертификати за предварително фикси-
ране и удостоверения за възстановяване 
за селскостопански продукти от или за 
трети страни (№ 15) 78

За условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
мярка 3.5. „Пилотни проекти“ по Прио-
ритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ 
от Оперативна програма за развитие 

на сектор „Рибарство“ на Република 
България, финансирана от Европей-
ския фонд за рибарство за Програмен 
период 2007 – 2013 г. (№ 16) 78

За изменение на Наредба № 43 от 2006 г. 
за реда за водене на риболовен дневник 79

За изменение на Наредба № 8 от 2007 г. 
за процедурите по сертификация и/
или одобрение на произвеждания и 
търгуван посевен материал от гру-
пите земеделски растения – зърнени, 
маслодайни и влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови, картофи и цвекло 79

За изменение и допълнение на Наредба № 23 
от 2008 г. за условията и реда за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка „Професионално обучение, 
информационни дейности и разпростра-
нение на научни знания“ по Програма-
та за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г. 79

За униформеното облекло и  служебната 
карта на служителите в Изпълнителна 
агенция по рибарство и аквакултури, 
осъществяващи контрол върху ползва-
нето и опазването на рибните ресурси 
по реда на Закона за рибарството и 
аквакултурите (№ 17) 80

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 13 от 2008 г. за организацията по 
предоставяне на финансова помощ за 
изпълнение на дейностите по линия на 
техническата помощ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г. 81

За 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. (№ 18) 83

За изменение на На редба № 7 от  2006 г. за 
условията и реда за ползването, поддър-
жането и съхранението на системата за 
наблюдение и контрол на риболовните 
кораби и бордовото оборудване 84

За строителство в земеделските земи 
без промяна на предназначението им 
(№ 19) 85

За изменение на Наредба № 11 от 2009 г. 
за условията и реда за прилагане на 
мярка 214 „Агроекологични плащания“ 
от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 г. 85

За минималните изисквания за защита 
и хуманно отношение към опитните 
животни и изискванията към обектите 
за използването, отглеждането и/или 
доставката им (№ 20) 87
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За изменение и допълнение на Наредба 
№ 32 от 2006 г. за окачествяване, съх-
раняване и предлагане на пазара на 
месо и черен дроб от домашни птици 91

За условията и реда за определяне, одоб-
ряване, регистрация и отмяна на източ-
ниците от горската семепроизводствена 
база, събирането и добива на горски 
репродуктивни материали, тяхното 
окачествяване, търговия и внос (№ 21) 93

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 20 от 2003 г. за извършване на тех-
нически прегледи за проверка на тех-
ническата изправност на земеделската 
и горската техника 94

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 47 от 2003 г. за производство и пред-
лагане на пазара на елитни и племенни 
пчелни майки и отводки (рояци) и реда
за водене на регистър 94

За изменение на Наредба № 44 от 2006 г. за 
ветеринарномедицинските изисквания 
към животновъдните обекти 94

За изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2011 г. за специалните изисквания за 
участие в одобрените схеми за нацио-
нални доплащания и за специфично
подпомагане 94

Поправка 98
За условията и реда за определяне на 

средствата за работната заплата в 
държавните предприятия по чл. 163 
от Закона за горите и в техните тери-
ториални поделения (№ 22) 101

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 105 от 2006 г. за условията и реда 
за създаване, поддържане, достъп и 
ползване на интегрираната система за 
администриране и контрол 101

МИНИСТЕРСТВО 
 НА ИКОНОМИКАТА,

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

ДОГОВОРИ

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Кралство 
Мароко за сътрудничество в областта 
на туризма 87 

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между Република Австрия, Република Бъл-
гария, Република Унгария, Румъния 
и Република Турция относно проекта
„Набуко“ 2

За участието на Република България и 
Румъния в Европейското икономическо
пространство и Заключителeн акт 19

Между правителст вото на Република Бъл-
гария и правителството на Държавата 
Израел за двустранно сътрудничество 
в област та на промишлената научно-
изследователска и развойна дейност в
частния сектор 41

За подкрепа на проекта между Републи-
ка България и „Набуко Газ Пайплайн 
Интернешънъл“ ГМБХ и „Набуко Газ 
Пайплайн България“ – ЕООД, във връз-
ка с Тръбопроводната система Набуко 59

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Казахстан за икономическо сътрудни-
чество 68

За изменение и допълнение на Рамковото 
споразумение относно изпълнението 
на Инициатива JEREMIE в Републи-
ка България (Второ споразумение за 
изменение) между правителството на 
Република България, представлявано 
от министъра на икономиката, енер-
гетиката и туризма, и Европейския
инвестиционен фонд 85

За изменение и допълнение на Финансово-
то споразумение относно изпълнението 
на Инициатива JEREMIE в Република 
България (Второ споразумение за до-
пълнение) между правителството на 
Република България, представлявано 
от министъра на икономиката, енер-
гетиката и туризма, и Европейския
инвестиционен фонд 85

МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство в областта на туризма 
между Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма на Република 
България и Министерството на туризма 
и историческото наследство на Палес-
тинската власт 25

За разбирателство за икономическо съ-
трудничество между Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма 
на Република България и Департамента 
по външна търговия и икономическо 
сътрудничество на провинция Гуандун 
на Китайската народна република 72

За разбирателство в областта на туризма 
между Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма на Република 
България и Комисията по търговия на 
Шанхай, Китайска народна република 98

ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Държавно 
предприятие „Радиоактивни отпадъци“ 61

Устройствен правилник на Центъра на про-
мишлеността на Република България 
в Москва, Руска федерация 76

НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба 
№ РД-16-1117 от 2010 г. за условията 
и реда за предоставяне на финансови 
средства на сдруженията на потреби-
телите от държавата 5

За набирането и предоставянето на информа-
цията чрез Националната информацион-
на система за потенциала, производство-
то и потреблението на енергия от възобно-
вяеми източници в Република България 
(№ РД-16-558) 39
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За изменение и допълнение на Наредба 
№ РД-16-1117 от 2011 г. за условията и 
реда за издаване, прехвърляне, отмяна и 
признаване на гаранциите за произход на 
енергията от възобновяеми източници 54

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 70

ИНСТРУКЦИИ

За водене на технологичните дневници 
при производството на етилов алкохол 
от земеделски произход, дестилати и 
спиртни напитки (№ 1) 89

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

СПОГОДБИ

Между правителството на Република Бъл-
гария и Кабинета на министрите на 
Украйна за сътрудничество в областта 
на защитата на авторското право и 
сродните права 95

ПРОГРАМИ

Между Министерството на културата на Ре-
публика България и Министерството на 
културата на Алжирската демократична 
и народна република за сътрудничество 
в областта на културата за периода 
2012 – 2014 г. 93

ПРАВИЛНИЦИ

За устройството, организацията и дейност-
та на Учебен център 14

За устройството и дейността на музей
„Борис Христов“ – София 39

НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-5 от 2009 г. за реда за създаване
на научни групи към музеите 5

За определяне размера на възнаграж-
дението на лицата, предали вещи по 
реда на чл. 93 от Закона за културното 
наследство или съобщили ценна инфор-
мация за такива вещи (№ Н-2) 7

За създаването, съдържанието, поддържа-
нето, съхраняването и използването на 
Националния документален архив на 
Националния институт за недвижимото 
културно наследство и научния архив 
на музеите (№ Н-3) 11

За изменение и допълнение 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 13

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-4 от 2009 г. за реда за водене на 
Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3
от Закона за културното наследство 17

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-00-0001 от 2011 г. за извършване 
на теренни археологически проучвания 30

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-4 от 2009 г. за реда за водене на 
Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 
от Закона за културното наследство 33

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-3 от 2011 г. за условията и реда за 
създаване и поддържане на публичен 
регистър на лицата, които имат право 
да извършват дейности по консервация
и рестав рация 33

За създаването и управлението на об-
ществените колекции (№ Н-9) 39

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 2006 г. за реда за водене и под-
държане на регистрите по Закона за 
меценатството 53

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-4 от 2008 г. за определяне броя на 
учениците в паралелка, делението на 
паралелките на групи и индивидуалното 
обучение в училищата по изкуствата и 
училищата по културата 77

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-5 от 2007 г. за усло вията и реда за 
провеждане на конкурси за предоста-
вяне на средства от Национален фонд 
,,Култура“ 92

За изменение и допълнение 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 95

За реда за идентифициране, деклариране, 
предоставяне на статут и за опреде-
ляне на категорията на недвижимите 
културни ценности, за достъпа и под-
лежащите на вписване обстоятелства в 
Националния регистър на недвижимите 
културни ценности (№ Н-12) 98

За изменение на Наредба № Н-00-0001 
от 2011 г. за извършване на теренни
археологически проучвания 101

ИНСТРУКЦИИ

За взаимодействие между Министерството 
на културата, Министерството на въ-
трешните работи и Прокуратурата на 
Република България срещу престъпните 
посегателства, имащи за предмет кул-
турни ценности (№ 1) 79

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Черна гора 
за научно-техническо сътрудничество  47
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ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Национален
музей на образованието – гр. Габрово 5

За устройството, организацията и дейност-
та на Учебен център 14

За допълнение на Правилника за устрой-
ството и дейността на Национално 
издателство за образование и наука „Аз 
Буки“ 16

За устройството и дейността на Национал-
ния център за информация и докумен-
тация 25

За изменение на Правилника за устрой-
ството и дейността на регионалните
инспекторати по образованието 55

За изменение и допълнение на Правил-
ника за устройството и дейността на 
Националния център за информация
и документация 55

За изменение на Правилника за устройство-
то и дейността на Център за контрол и 
оценка на качеството на училищното 
образование 72

НАРЕДБИ

За придобиване на квалификация по 
професията „Монтьор на транспортна 
техника“ (№ 1) 8

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Монтьор на подемно-транс-
портна техника“(№ 2) 8

За придобиване на квалификация по 
професията „Монтьор на железопътна 
техника“ (№ 3) 8

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Корабен монтьор“ (№ 4) 9

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Строител“ (№ 5) 9

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Строител-монтажник“ (№ 6) 9

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Монтажник на водоснабди-
телни и канализационни мрежи“ (№ 7) 10

За придобиване на квалификация по
професията „Пътен строител“ (№ 8) 10

За придобиване на квалификация по
професията „Кинолог“ (№ 9) 10

За придобиване на квалификация по
професията „Монтажист“ (№ 10) 11

За придобиване на квалификация по
професията „Фотограф“ (№ 11) 11

За придобиване на квалификация по
професията „Тоноператор“ (№ 12) 11

За придобиване на квалификация по
професията „Аниматор“ (№ 13) 11

За придобиване на квалификация по
професията „Каменоделец“ (№ 14) 11

За придобиване на квалификация по про- 
фесията „Работник в дървообработва-
нето“ (№ 15) 12

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Треньор“ (№ 16) 12

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Инструктор по адаптирана 
физическа активност и спорт за хора с
увреждания“ (№ 17) 12

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Инструктор по фитнес“ (№ 18) 12

За придобиване на квалификация по
професията „Гувернантка“ (№ 19) 12

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Продавач-консултант“ (№ 20) 13

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Брокер“ (№ 21) 13

За придобиване на квалификация по профе-
сията „Търговски представител“ (№ 22) 13

За придобиване на квалификация по профе-
сията „Сътрудник в маркетингови дей-
ности“ (№ 23) 13

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Финансист“ (№ 24) 13

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Финансов отчетник“ (№ 25) 14

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Данъчен и митнически по-
средник“ (№ 26) 14

За придобиване на квалификация по профе-
фията „Оперативен счетоводител“ (№ 27) 14

За придобиване на квалификация по профе-
фията „Фирмен мениджър“ (№ 28) 15

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Сътрудник в бизнес услуги“
(№ 29) 15

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Касиер“ (№ 30) 15

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Снабдител“ (№ 31) 15

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Икономист“ (№ 32) 15

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Офис мениджър“ (№ 33) 15

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Офис секретар“ (№ 34) 15

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Деловодител“ (№ 35) 16

За придобиване на квалификация по 
професията „Оператор на компютър“ 
(№ 36) 16

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Техник на прецизна техника“ 
(№ 37) 16

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Електротехник“ (№ 38) 16

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Електромонтьор“ (№ 39) 16

За придобиване на квалификация по профе-
сията „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“ (№ 40) 17

За придобиване на квалификация по 
професията „Монтьор на енергийни
съоръжения и инсталации“ (№ 41) 17

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Химик-оператор“ (№ 42) 17
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За придобиване на квалификация по 
професията „Технолог в силикатните
производства“ (№ 43) 17

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Хлебар-сладкар“ (№ 44) 17

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 7 от 2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на уче-
ниците и на децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини
и обслужващите звена 17

За 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 17

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Техник-технолог по качеството 
на храни и напитки“ (№ 45) 18

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Растениевъд“ (№ 46) 18

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Техник-животновъд“ (№ 47) 18

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Преводач жестомимичен език“
(№ 48) 18

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Организатор на туристическа
агентска дейност“ (№ 49) 18

За придобиване на квалификация по 
професията „Оператор в силикатните
производства“ (№ 50) 18

За придобиване на квалификация по 
професията „Организатор интернет
приложения“ (№ 51) 19

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Работник в растениевъдството“ 
(№ 52) 19

За придобиване на квалификация по 
професията „Организатор на спортни
прояви и първенства“ (№ 53) 19

За придобиване на квалификация по 
професията „Помощник-инструктор по
фитнес“ (№ 54) 19

За придобиване на квалификация по профе-
сията „Помощник-треньор“ (№ 55) 19

За придобиване на квалификация по профе-
сията „Маникюрист-педикюрист“(№ 56) 19

За придобиване на квалификация по профе-
сията „Авиационен техник“(№ 57) 20

За придобиване на квалификация по 
професията „Музикант-инструмента-
лист“ (№ 58) 22

За придобиване на квалификация по профе-
сията „Музикант-вокалист“ (№ 59) 22

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Балетист“ (№ 60) 22

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Танцьор“ (№ 61) 22

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Музикален оформител“ (№ 62) 22

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Режисьор“ (№ 63) 23

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Оператор“ (№ 64) 23

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Режисьор на пулт“ (№ 65) 24

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Репортер и водещ“ (№ 66) 24

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Дърворезбар“ (№ 67) 24

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Оператор информационно
осигуряване“ (№ 68) 24

За придобиване на квалификация по профе-
сията „Проектант компютърни мрежи“ 
(№ 69) 24

За придобиване на квалификация по 
професията „Техник-технолог по екс-
плоатация и поддържане на хладилна 
и климатична техника в хранител-
но-вкусовата промишленост“ (№ 70) 24

За представителното облекло на лицата 
от педагогическия персонал в детските 
градини, училищата и обслужващите
звена (№ 1) 33

За изменение и допълнение на Наредба № 4 
от 2003 г. за документите за системата 
на народната просвета 61

За изменение на Наредба № 40 от 2012 г. 
за придобиване на квалификация по 
професията „Техник на енергийни съо -
ръжения и инсталации“ 62

За изменение на Наредба № 41 от 2012 г. 
за придобиване на квалификация по 
професията „Монтьор на енергийни
съоръжения и инсталации“ 62

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Спасител при бедствия, аварии
и катастрофи“ (№ 71) 65

За условията и реда за финансово подпо-
магане на младежки дейности (№ 2) 77

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Здравен асистент“ (№ 72) 77

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Болногледач“ (№ 73) 77

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Машинен техник“ (№ 74) 78

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Машинен монтьор“ (№ 75) 78

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Графичен дизайнер“ (№ 76) 78

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Библиотекар“ (№ 77) 79

За придобиване на квалификация по про-
фесията „Ветеринарен техник“ (№ 78) 79

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици 
в училищата по изкуствата 92

ИНСТРУКЦИИ

За реда за водене на Регистъра на научната
дейност в Република България (№ 1) 5

По прилагане на Наредбата за държавните 
изисквания към съдържанието на основ-
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ните документи, издавани от висшите 
училища в областта на военното об-
разование (№ 1) 12

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

И ВОДИТЕ

СПОРАЗУМЕНИЯ

Многостранно споразумение между страните 
от Югоизточна Европа за изпълнение на 
Конвенцията за оценка на въздействието 
върху околната среда в трансграничен
контекст 14

ПРОТОКОЛИ

За стратегическа екологична оценка към 
Конвенцията по оценка на въздействие-
то върху околната среда в трансграничен
контекст 12

За опазване на биологичното и ландшафт-
ното разнообразие на Черно море към 
Конвенцията за опазване на Черно море 
от замърсяване, подписан на 14 юни
2002 г. 29

ПРАВИЛНИЦИ

За допълнение на Правилника за устрой-
ството и дейността на дирекциите на 
националните паркове 29

За допълнение на Правилника за дейността, 
организацията на работа и състав на
басейновите дирекции 29

За допълнение на Правилника за устрой-
ството и дейността на регионалните 
инспекции по околната среда и водите 29

За изменение и допълнение на Правилника 
за дейността, организацията на работа 
и състав на басейновите дирекции 58

За изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на регио-
налните инспекции по околната среда 
и водите 58

За изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Висшия 
консултативен съвет по водите 78

НАРЕДБИ

За предоставяне на информация от ведом-
ства и научни институти с бюджетно 
финансиране и водоползвателите, чиято 
дейност оказва значимо въздействие
върху състоянието на водите (№ Н-3) 1

За изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2011 г. за издаване на разрешителни 
за заустване на отпадъчните води във 
водни обекти и определяне на индиви-
дуалните емисионни ограничения на
точковите източници на замърсяване 14

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 2007 г. за проучване, ползване
и опазване на подземните води 15

За изменение и допълнение на Наредба № 3 
от 2004 г. за класификация на отпадъ-
ците 23

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите 
на летливи органични съединения при 
съхранение, товарене или разтоварване
и превоз на бензини 33

За реда за регистриране, подновяване на 
регистрацията и контрол по Схемата 
на Общността за управление по околна 
среда и одит (EMAS) (№ Н-2) 55

За отменяне на Наредба № 3 от 2003 г. за 
Националната схема за екомаркировка 55

За изменение на Наредба № 6 от 1999 г. за 
реда и начина за измерване на емисиите 
на вредни вещества, изпускани в атмос-
ферния въздух от обекти с неподвижни 
източници 102

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОТБРАНАТА

СПОРАЗУМЕНИЯ

За сътрудничество между Министерството 
на отбраната на Република България 
и Министерството на отбраната на
Украйна  4

Между Министерството на отбраната на 
Република България и Министерството 
на отбраната на Република Албания 
относно безвъзмездно предоставяне на 
право на ползване на софтуерен продукт 
„Национален кодификационен инстру-
мент „Булкод“ 26

Между Министерство то на отбраната на 
Република Бълга рия и Афганистанската 
национална полиция за безвъзмездно 
предоставяне на военно имущество на
Регионална дирекция № 18 35

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Румъния  
относно презгранични операции за
Air Policing 66

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Руската 
федерация относно организирането на 
ремонта и модернизацията на вертолети 
Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) и техните 
модификации на територията на Репуб -
лика България 68

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Държавата 
Катар за военно сътрудничество в 
областта на военното обучение, техно-
логията и науките 92

МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство (МР) между Минис-
терството на отбраната на Републи-
ка България и Министерството на 
отбраната на Чешката република и 
Министерството на отбраната на Ре-
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публика Естония и Министерството на 
отбраната на Република Финландия и 
правителството на Република Унгария 
и Министерството на отбраната на Ита-
лианската република и Министерството 
на отбраната на Република Латвия и 
Министерството на националната от-
брана на Република Литва и министъра 
на отбраната на Кралство Нидерландия 
и Министерството на отбраната на 
Кралство Норвегия и министъра на 
националната отбрана на Република 
Полша и правителството на Румъния 
и Министерството на отбраната на Ре-
публика Словения и правителството на 
Кралство Швеция и Департамента по 
отбраната на Съединените американски 
щати относно способности за стратеги-
чески въздушни превози (SAC) 15

Първо изменение на Меморандума за раз-
бирателство между Министерството 
на отбраната на Република Бълга-
рия, Министерството на отбраната на 
Чешката република, Министерството 
на отбраната на Република Естония, 
Министерството на отбраната на Репу-
блика Финландия, правителството на 
Република Унгария, Министерството 
на отбраната на Италианската репу-
блика, Министерството на отбраната 
на Република Латвия, Министерството 
на националната отбрана на Република 
Литва, министъра на отбраната на Крал-
ство Нидерландия, Министерството 
на отбраната на Кралство Норвегия, 
министъра на националната отбрана на 
Република Полша, правителството на 
Румъния, Министерството на отбраната 
на Република Словения, правителството 
на Кралство Швеция и Департамента 
по отбрана на Съединените амери-
кански щати относно способности за
стратегически въздушни превози (SAC) 21

За разбирателство между Министерството 
на отбраната на Република България 
и Министерството на отбраната на 
Репуб лика Ирак за сътрудничество в 
областта на отбраната 75

За разбирателство между Министерството 
на отбраната на Република България, 
Департамента на националната отбрана 
на Канада, Министерството на отбра-
ната на Република Хърватия, Минис-
терството на отбраната на Чешката ре-
публика, Министерството на отбраната 
на Кралство Дания, Министерството на 
отбраната на Република Естония, Фе-
дералното министерство на отбраната 
на Федерална република Германия, 
Министерството на отбраната на Ита-
лианската република, Министерството 
на отбраната на Република Латвия, 
Министерството на националната от-
брана на Република Литва, министъра 
на отбраната на Кралство Нидерлан-

дия, Министерството на отбраната 
на Кралство Норвегия, министъра на 
националната отбрана на Република 
Полша, Румънското министерство на 
националната отбрана, Министерството 
на отбраната на Словашката републи-
ка, Министерството на отбраната на 
Република Словения, Министерството 
на националната отбрана на Република 
Турция, Министерството на отбраната 
на Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия, Департамента по 
отбрана на Съединените американски 
щати и Върховното главнокомандване 
на Обединените въоръжени сили на 
НАТО в Европа относно финансирането 
на проектирането и изграждането на 
нови съоръжения за Международното 
училище във Върховното главнокоманд-
ване на Обединените въоръжени сили
на НАТО в Европа (SHAPE) 95

АНЕКСИ

Към Протокола за сътрудничество между 
Министерството на отбраната на Репу-
блика България и Министерството на 
националната отбрана на Социалисти-
ческа република Виетнам в областта на
подготовката на кадри 16

ПРАВИЛНИЦИ

За организацията, задачите и функциите 
на Boeннатa инспекция за технически 
надзор на съоръженията с повишена
опасност 91

НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвър-
ждаване, изменение и съхраняване на 
длъжностните разписания и длъжност-
ните характеристики в Министерството 
на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия 18

За разследване на авиационни произ-
шествия с военни въздухоплавателни 
средства (Н-2) 38

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-29 от 2010 г. за условията и реда 
за адаптация на военнослужещите от 
Министерството на отбраната, структу-
рите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия при
освобождаване от военна служба 41

За допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. 
за военно-почивното дело 45

За условията и реда за предотвратяване, 
контрол и установяване на годността 
за военна служба на военнослужещите 
от въоръжените сили на Република 
България при употреба на алкохол и 
злоупотреба и/или зависимост от нар-
котични вещества (№ Н-5) 55
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За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвър-
ждаване, изменение и съхраняване на 
длъжностните разписания и длъжност-
ните характеристики в Министерството 
на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия 58

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 военнослужещите и за специфични 
условия на труд на цивилните служи-
тели от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската 
армия 59

За определяне на условията и реда за полз-
ване на лечебните заведения към Ми-
нистерството на отбраната (№ 8) 63

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-12 от 2011 г. за психологичното 
осигуряване на военнослужещите от 
Министерството на отбраната, Бъл-
гарската армия и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната 66

За условията, размерите и реда за изплаща-
не на допълнителни възнаг раждения за 
специфични условия при изпълнение на 
военната служба на военнослужещите 
от служба „Военна полиция“ (№ Н-11) 70

За подбор на военнослужещи и цивилни 
служители за назначаване на длъжности 
в Службата на военния аташе към ди-
пломатическите представителства на 
Република България (№ Н-13) 80

За изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. 
за условията, размерите и реда за изпла-
щане на допълнителни възнаграждения 
за специфични условия при изпълнение 
на военната служба на военнослуже-
щите и за специфични условия на труд 
на цивилните служители от Минис-
терството на отбраната, структурите 
на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия 80

За изменение на Наредба № Н-30 от 
2010 г. за издаване, водене на отчет и 
унищожаване на служебните карти на 
военнослужещите 85

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-22 от 2010 г. за ползване под 
наем на имоти от жилищния фонд на 
Министерството на отбраната и за из-
плащане на компенсационни суми на 
военнослужещите и цивилните служи-
тели, които живеят при условията на
свободно договаряне 97

За изменение на Наредба № Н-33 от 2011 г. 
за условията и реда за приемане на обу-
чаеми във висшите военни училища 98

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-12 от 2010 г. за условията и реда за 
изплащане на възнагражденията и обез-
щетенията на военнослужещите 101

ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция 
№ И-1 от 2011 г. за организацията, готов-
ността и ре да за действие на дежурните 
сили и средства от Българската армия 
за контрол над въздухоплаването при 
охрана на въздушното пространство на
Република България 45

За организация на взаимодей ствието между 
Прокуратурата на Република България 
и военната полиция (№ И-3) 94

МИНИСТЕРСТВО 
НА ПРАВОСЪДИЕТО

КОНВЕНЦИИ

На Съвета на Европа за закрила на децата 
от сексуална експлоатация и сексуално
насилие 33

За статута на лицата без гражданство, прие -
та в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. 60

За намаляване на случаите на лица без 
гражданство, приета на 30 август 1961 г. 
в Ню Йорк 60

ДОГОВОРИ

Между Република България и Република 
Беларус за правна помощ по наказа-
телни дела 17

За правна помощ по наказателни дела 
между Република България и Република
Индия 48

За трансфер на осъдени лица между Репуб -
лика България и Република Индия 48

НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 1999 г. за прилагане на глава пета 
от Закона за българското гражданство 23

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 2 от 2004 г. за условията и реда за 
начисляване и разходване на средствата 
за развитие на материалната база, за 
повишаване на квалификацията и за 
стимулиране на служителите от Аген-
цията по вписванията 33

За изменение на Наредба № 14 от 2009 г. 
за реда и начина за предоставяне дос-
тъп на органите на съдебната власт до
Национална база данни „Население“ 34

За вписването, квалификацията и възна-
гражденията на вещите лица (№ 3) 98

ИНСТРУКЦИИ

За условията и реда за носене на служеб-
но оръжие от служителите на Главна
дирекция  „Охрана“ (№ И-1) 75
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МИНИСТЕРСТВО 
 НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СПОРАЗУМЕНИЯ

Изменение на Заемното споразумение „Про-
ект за развитие на общинската инфра-
структура“ между Република България 
и Международната банка за възстановя-
ване и развитие, сключено чрез размяна
на писма от 5 и 17 май 2011 г.  3

ПРАВИЛНИЦИ

За устройството, функциите и дейността на 
Национална компания „Стратегически
инфраструктурни проекти“ 38

НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 6 от 2004 г. за технически правила и 
нормативи за проектиране, изграждане 
и ползване на обектите и съоръженията 
за пренос, съхранение, разпределение
и доставка на природен газ 1

За проектиране на строителните конструк-
ции на строежите чрез прилагане на 
европейската система за проектиране на
строителни конструкции (№ РД-02-20-19) 2

За проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони (№ РД-02-20-2) 13

Поправка 17
Поправка 23
За издаване на удостоверения въз основа 

на регистъра на населението (№ РД-02-
20-6) 37

За създаване и поддържане на публичен 
регистър на сдруженията на собстве-
ниците в сгради в режим на етажна 
собственост (№ РД-02-20-8) 40

За функциониране на Единната система 
за гражданска регистрация (№ РД-
02-20-9) 43

За условията за изграждане или монтиране 
върху платното за движение на изкуст-
вени неравности и на други средства за 
ограничаване на скоростта на движение 
и изискванията към тях (№ РД-02-20-10) 56

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 4 от 2004 г. за условията и реда за 
присъединяване на потребителите и 
за ползване на водоснабдителните и
канализационните системи 63

За изменение на Наредба № РД-02-20-6 от 
2012 г. за издаване на удостоверения въз 
основа на регистъра на населението 69

За изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за 
правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устрой-
ствени зони 76

За поддържане и текущ ремонт на пътищата 
(№ РД-02-20-19) 91

Поправка 95

За условията и реда за издаване на удос-
товерение за вписване в регистъра 
на консултантите за оценяване на 
съответствието на инвестиционните 
проекти и/или упражняване на строи-
телен надзор (№ РД-02-20-25) 98

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи 98

За изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни ра-
боти, съоръжения и строителни обекти 98

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството 98

ИНСТРУКЦИИ

За преобразуване на съществуващите ге-
одезически и картографски материали 
и данни в „Българска геодезическа
система 2005“ (№ РД-02-20-12) 63

МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

КОНВЕНЦИИ

Международна конвенция за арест на ко-
раби, 1999 г. 10

ДОГОВОРИ

Финансов договор между Република Бъл-
гария и Европейската инвестицион-
на банка (България – проект „Дунав
мост – транш II“) 34

Изменение към Финансовия договор между 
Репуб лика България и Европейската ин-
вестиционна банка („България – проект
Дунав мост“) (№ 2) 34

Изменение към Финансовия договор между 
Република България и Европейската ин-
вестиционна банка („България – проект
Дунав мост – Б“) (№ 1) 34

Изменение към Финансовия договор между 
Република България и Европейската ин-
вестиционна банка „България – проект 
Дунав мост“ (№ 1) 38

СПОГОДБИ

Изменение на Европейската спогодба за 
работата на екипажите на превозните 
средства, извършващи международни 
автомобилни превози (Приети от Работ-
ната група по автомобилен транспорт 
на Икономическата комисия за Европа 
към Организацията на обединените 
нации на нейната 93 сесия през 1999 г., 
нотифицирани на договарящите страни 
и влезли в сила на 27 февруари 2004 г.) 27
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Изменение на Европейската спогодба за 
работата на екипажите на превозните 
средства, извършващи международни 
автомобилни превози и Приложението 
към Европейската спогодба за работата 
на екипажите на превозните средства, 
извършващи международни автомобил-
ни превози (Приети от Работната група 
по автомобилен транспорт на Икономи-
ческата комисия за Европа към Органи-
зацията на обединените нации на нейна-
та 98 сесия през 2004 г., нотифицирани 
на договарящите страни и влезли в сила
на 16 юни 2006 г.) 27

Изменение на Европейската спогодба за 
работата на екипажите на превозните 
средства, извършващи международни 
автомобилни превози и Приложението 
към Европейската спогодба за работата 
на екипажите на превозните средства, 
извършващи международни автомобил-
ни превози (Приети от Работната група 
по автомобилен транспорт на Икономи-
ческата комисия за Европа към Органи-
зацията на обединените нации на нейна-
та 103 сесия през 2008 г., нотифицирани 
на договарящите страни и влезли в сила
на 20 септември 2010 г.) 27

СПОРАЗУМЕНИЯ

Регионално споразумение относно радиоте-
лефонната служба по вътрешните водни 
пътища (RAINWAT) 44

За услуги за обмен на Eвропейска база
данни за корабите/корпусите 66

Между Европейската организация за 
безопасност на възду хоплаването 

 (ЕВРОКОНТРОЛ) и Репуб лика Бълга-
рия относно таксите за аеронавигацион-
но обслужване в зоните и районите на 
летищата 83

МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство за е-инфраструктурата 
в Югоизточна Европа между Минис-
терството на образованието, ученето 
през целия живот и религиозните въ-
проси – Република Гърция, Министер-
ството на образованието и науката – Ре-
публика Албания, Министерството на 
съобщенията и транспорта – Босна и 
Херцеговина, Министерството на обра-
зованието, младежта и науката – Репуб-
лика България, Министерството на 
транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията – Република 
България, Генералния секретариат за 
изследвания и технологии, Министер-
ството на информационното обще-
ство и администрацията – Република 
Македония, Академията на науките 
на Молдова – Република Молдова, 
Минис терството на науката – Черна 
гора, Националната служба за научни 
изследвания – Румъния, Министерст-

вото на образованието и науката –  
Република Сърбия, и Съвета по научни 
и технологични изследвания на Тур-
ция – Република Турция 30

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплавателна адми-
нистрация“ 56

За изменение и допълнение на Правилника 
за устройството, функциите и дейността 
на Държавно предприятие „Пристанищ-
на инфраструктура“ 77

За изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Държав-
но предприятие „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ 99

НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 57 от 2004 г. за условията и същест-
вените изисквания към железопътната 
инфраструктура и превозните средства 
за постигане на оперативна съвмес-
тимост на националната железопътна 
система с железопътната система в
рамките на Европейския съюз 5

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 42 от 2001 г. за лицензиране на же-
лезопътни предприятия за превоз на 
пътници и/или товари и на лицата, 
издаващи сертификат за безопасност 11

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 2006 г. за условията и реда за 
издаване, пускане и изваждане от упо-
треба на пощенски марки, пощенски
продукти и специални пощенски печати 11

За изменение на Наредба № 34 от 1999 г. 
за таксиметров превоз на пътници 13

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-14 от 2009 г. за начина на про-
веждане, обхвата и организацията на 
контролните проверки на пътя и в 
предприятията и за класифицирането на 
превозвачите и на лицата, извършващи
превози за собствена сметка 20

За метеорологичното обслужване на граж-
данското въздухоплаване (№ 3) 25

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 59 от 2006 г. за управление на безо-
пасността в железопътния транспорт 28

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 141 от 2002 г. за удостоверяване екс-
плоатационната годност на навигацион-
ни съоръжения за въздушна навигация
и кацане 29

За компетентност на морските лица в
Репуб лика България (№ 6) 31

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 24 от 2000 г. за издаване свидетелства 
на авиационните оператори, извършва-
щи специализирани авиационни работи 36
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За изменение и допълнение на Наредба 
№ 20 от 2006 г. за удостоверяване екс-
плоатационната годност на граждански 
летища, летателни площадки, системи 
и съоръжения за наземно обслужване, 
за лицензиране на летищни оператори 
и оператори по наземно обслужване и 
за достъпа до пазара по наземно об-
служване в летищата 38

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 36 от 2006 г. за изискванията за 
психологическа годност и условията и 
реда за провеждане на психологическите 
изследвания на кандидати за придоби-
ване на правоспособност за управле-
ние на МПС, на водачи на МПС и на 
председатели на изпитни комисии и за 
издаване на удостоверения за регистра-
ция за извършване на психологически
изследвания 41

За издаване и отнемане на свидетелство 
за извършване на аеронавигационно 
обслужване, за изискванията към ор-
ганизациите, извършващи аеронавига-
ционно обслужване, и надзора върху 
тях (№ 26) 46

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 33 от 1999 г. за обществен превоз 
на пътници и товари на територията 
на Република България 52

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 919 от 2000 г. за събиране на статис-
тическа информация за дейността на 
пристанищните оператори и собстве-
ниците на пристанища и пристанищни 
съоръжения в Република България 53

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-19 от 2008 г. за условията и реда 
за освобождаване на лица с 50 и над 50 
на сто намалена работо способност или 
вид и степен на увреждане и лица или 
семейства, отглеждащи деца с трайни 
увреждания до 18-годишна възраст и 
до завършване на средно образование, 
но не по-късно от 20-годишна възраст, 
от винетни такси при ползване на ре-
публиканските пътища 54

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 36 от 2006 г. за изиск ванията за 
психологическа годност и условията и 
реда за провеждане на психологическите 
изследвания на кандидати за придоби-
ване на правоспособност за управле-
ние на МПС, на водачи на МПС и на 
председатели на изпитни комисии и за 
издаване на удостоверения за регистра-
ция за извършване на психологически 
изследвания 69

За изменение на Наредба № 60 от 2009 г. 
за одобряване типа на нови моторни 
превозни средства и техните ремаркета 75

За установяване на употребата на алкохол 
или други упойващи вещества на чле-
новете на корабните екипажи (№ Н-22) 77

За изменение и допълнение на Наредба № 6 
от 2008 г. за изискванията и параметрите 
на качеството за универсалната услуга, 
специалните мерки за хора с уврежда-
ния и реда за избор на предприятията, 
предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, и за 
възлагане на задължението за предос-
тавяне на универсалната услуга 77

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 кораба с брега 83

За изменение на Наредба № 54 от 2004 г. 
за техническите изиск вания и оценява-
не съответствието на оборудването на 
морските кораби 84

За изменение на Наредба № 11 от 2002 г. 
за международен автомобилен превоз
на пътници и товари 85

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 56 от 2003 г. за изискванията, услови-
ята и реда за обучение на кандидатите 
за придобиване на правоспособност, 
изисквана от персонала, отговорен за 
безопасността на превозите с железопъ-
тен транспорт, или признаване на такава 
правоспособност и реда за провеждане 
на проверочните изпити на лицата от 
персонала, отговорен за безопасността 
на превозите 85

За летищата и летищното осигуряване
(№ 14) 86

За летищата и летищното осигуряване 
(№ 14) (продължение) 87

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 13 от 1999 г. за разследване на авиа-
ционни произшествия 90

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 38 от 2004 г. за условията и реда за 
провеждането на изпитите на кандида-
ти за придобиване на правоспособност 
за управление на моторно превозно 
средство и реда за провеждане на про-
верочните изпити 95

За функциониране на Единната система 
за гражданско и военно управление на 
въздушното пространство (№ 19) 99

За изменение и допълнение на Наредба № 9 
от 2005 г. за изискванията за експлоата-
ционна годност на пристанищата 99

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните пре-
гледи за проверка на техническата из-
правност на пътните превозни средства 99

За правилата и нормите за проектиране, 
изграждане и въвеждане в експлоатация 
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на кабелни електронни съобщителни 
мрежи и прилежащата им инфраструк-
тура (№ 35) 99

За изменение и допълнение на Наред-
ба № 15 от 2004 г. за предаване и 
приемане на отпадъци – резултат 
от корабоплавателна дейност, и на 
остатъци от корабни товари 101

ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Ин-
струкция № 3 от 2008 г. за органи-
зиране и провеждане на изпитите 
на кандидатите за придобиване на 
правоспособност за управление на 
моторно превозно средство 95

МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  

ПОЛИТИКА

КОНВЕНЦИИ
За правата на хората с увреждания 37

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правил-
ника за устройството и дейността на 
Националния институт за помирение 
и арбитраж 29

Устройствен правилник на Центъра за разви-
тие на човешките ресурси и регионални 
инициативи 59

За изменение на Правилника за устрой-
ството и дейността на Националния 
институт за помирение и арбитраж 59

НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 13 от 2003 г. за защита на работещите 
от рискове, свързани с експозиция на
химични агенти при работа 2

За определяне на работните места, под-
ходящи за трудоустрояване на лица с 
намалена работоспособност (№ РД-07-1) 13

За предоставяне на парични средства на 
служителите на Агенцията за социал-
но подпомагане, назначени по трудов 
договор, за представително облекло 
(№ РД-07-2) 39

За изменение и допълнение на Наредба 
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и 
реда за отпускане на целева помощ за
отопление 45

За допълнение на Наредба № 18 от 2007 г. 
за условията и реда за разпределяне 
на храни от интервенционни запаси за
най-нуждаещи се лица 51

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 2 от 2007 г. за условията и реда за 
осъществяване и контрол на дейностите 
по предоставяне на помощни средства, 
приспособления и съоръжения за хората 
с увреждания и медицински изделия, 

посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 
от Закона за интеграция на хората 
с увреждания 68

За кариерно развитие на социалните 
работници в Агенцията за социално
подпомагане (№ РД-07-6) 81

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 7 от 2003 г. за условията и реда за 
издаване и отнемане на разрешение за 
извършване на дейност като оператор 
на ваучери за храна и осъществя-
ване дейност като оператор 102

МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИЗИЧЕСКОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 2011 г. за условията и реда за прием 
и спортна подготовка на учениците в 
спортните училища 43

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-1 от 2007 г. за условията и реда 
за финансово подпомагане от Минис-
терството на физическото възпитание 
и спорта на спортни дейности 101

МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

ДОГОВОРИ

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Кралство 
Бахрейн за насърчаване и защита на
инвестициите 19

Изменение на Учредителния договор на 
Международната банка за възстано-
вяване и развитие, прието с Решение 
№ 596, част A на Управителния съвет 
на банката от 30 яну ари 2009 г. 51

Изменение на Учредителния договор на 
Международната финансова корпора-
ция 56

За подписка между Република България и 
БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК 
ПЛС и РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕ-
ШЪНЪЛ във връзка с емитирането на 
облигации на стойност до 950 000 000 
евро, подписан на 4 юни 2012 г. 64

За фискално агентство между Република 
България в качеството на Емитент 
и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН 
в качеството на Фискален агент и 
Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ 
ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. 
в качеството на Регистратор и Агент по 
прехвърлянето относно емитирането на 
облигации на стойност до 950 000 000
евро, подписан на 4 юни 2012 г.  64
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СПОРАЗУМЕНИЯ

Изменения на Споразумението между пра-
вителството на Република България и 
правителството на Конфедерация Швей-
цария относно оказването на финансова 
помощ, сключени чрез размяна на писма 
на 31 юли 2006 г., 15 ноември 2006 г. и 
5 декември 2006 г. 51

Изменение на Споразумението между пра-
вителството на Република България 
и правителството на Конфедерация 
Швейцария относно оказването на фи-
нансова помощ, извършено чрез размяна 
на писма на 30 ноември 2011 г. и на 16 
март 2012 г. 51

АКТОВЕ

Акт за поемане на задължения относно 
издаването на облигации с номинална 
стойност до 950 000 000 евро, подписан
на 4 юни 2012 г. 64

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за акцизите и 
данъчните складове 7

За изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност 15

Поправка 16

НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 3 
от 2005 г. за условията и реда за предос-
тавяне на средства за субсидиране на 
превоза на пътниците по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския 
транспорт и транспорта в планински и
други райони 2

За изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2006 г. за условията и реда за пре-
доставяне на средства за компенсиране 
на намалените приходи от прилагането 
на цени за пътуване по автомобилния 
транспорт, предвидени в нормативни
актове за определени категории пътници 2

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 3 от 2010 г. за специфичните изис-
квания и контрола, осъществяван от 
митническите органи върху средствата
за измерване на акцизни стоки 3

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 5

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-12 от 2006 г. за възстановяване на 
платен данък върху добавената стойност 
на данъчно незадължени физически 
лица, които не са установени на тери-
торията на Общността 6

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и 
отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства 7

За изменение 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 9

За изменение на Наредба № 2 от 2006 г. 
за условията и реда за предоставяне на 
средства за компенсиране на намалени-
те приходи от прилагането на цени за 
пътуване по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативни актове за
определени категории пътници 9

За пренасянето през границата на стра-
ната на парични средства, благородни 
метали, скъпоценни камъни и изделия 
със и от тях и водене на митнически 
регистри по чл. 10а от Валутния закон
(№ Н-1) 10

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 Единния
административен документ 14

За изменение на Наредба № Н-1 от 2007 г. 
за условията и реда за финансово 
подпомагане от Министерството на 
физическото възпитание и спорта на
спортни дейности 17

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и 
отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства 27

За 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“ 32

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 4 от 2003 г. за условията и реда за 
вписване в регистъра и изискванията 
към дейността на обменните бюра 48

За изменение на Наредба № Н-9 от 2009 г. 
за възстановяването на данъка върху 
добавената стойност на данъчно задъл-
жени лица, неустановени в държавата 
членка по възстановяване, но установени 
в друга държава – членка на Общността 48

За определяне като негодно на игрално и  
комуникационно оборудване и за реда и 
начина за бракуването и унищожаването 
му (№ Н-2) 52

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и 
отчитане на продажби в търговските 
обекти чрез фискални устройства 54
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За изменение и допълнение на Наредба 
№ 4 от 2003 г. за условия та и реда за 
вписване в регистъра и изискванията 
към дейността на обменните бюра 59

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 68

За воденето, поддържането и подлежащите 
на вписване обстоятелства в електрон-
ните регистри на Държавната комисия 
по хазарта и за предоставяните елек-
тронни услуги (№ Н-3) 70

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 3 от 2010 г. за специфичните изис-
квания и контрола, осъществяван от 
митническите органи върху средствата 
за измерване на акцизни стоки 76

За допълнение на Наредба № Н-18 от 
2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби в търговските обекти чрез 
фискални устройства 78

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-1 от 2012 г. за пренасянето през 
границата на страната на парични 
средства, благородни метали, скъпо-
ценни камъни и изделия със и от тях 
и водене на митнически регистри по 
чл. 10а от Валутния закон 98

За изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и 
отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства 102

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 103

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

НАРЕДБИ
За изменение и допълнение на Наредба 

№ 22 от 2009 г. за Цент ралния кредитен 
регистър 31

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 3 от 2009 г. за условията и реда за 
изпълнение на платежни операции и за
използване на платежни инструменти 57

За изменение и допълнение на Наредба № 26 
от 2009 г. за финансовите институции 60

ВЪРХОВЕН  
КАСАЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЯ
За обявяване за избран за съдия в Консти-

туционния съд на Република България 
на Георги Богомилов Ангелов (№ 2) 75

ВЪРХОВЕН  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РЕШЕНИЯ
По административно дело:

Номер 625 от 2011 г. (№ 15898) 4

Номер 14078 от 2010 г. (№ 15323) 15
Номер 5698 от 2011 г. (№ 2847) 29
Номер 2367 от 2012 г. (№ 7268) 43
Номер 5693 от 2011 г. (№ 16678) 46
Номер 10417 от 2011 г. (№ 1784) 46
Номер 12412 от 2011 г. (№ 6911) 61
Номер 14440 от 2011 г. (№ 8472) 87
Номер 1951 от 2012 г. (№ 9028) 87

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИЦИ

За организация на дейността на Висшия 
съдебен съвет и неговата администрация 85

НАЦИОНАЛЕН 
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 2007 г. за ползване и изплащане 
на паричните помощи за профилактика
и рехабилитация 14

ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция 
№ 5 от 2005 г. за приемане и съхраня-
ване на разплащателните ведомости на 
прекратени осигурители без правопри-
емник 12

За работата и отчетността с болничните 
листове за временна неработоспособ-
ност (№ 1) 24

За изменение и допълнение на Инструк-
ция № 13 от 2000 г. за прилагане на 
Наредбата за категоризиране на труда 
при пенсиониране 27

За изменение и допълнение на Инструкция 
№ 5 от 2005 г. за приемане и съхраня-
ване на разплащателните ведомости на 
прекратени осигурители без правопри-
емник 34

НАЦИОНАЛЕН 
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между Националния 
статистически институт на Република 
България и Националния институт по 
статистика на Румъния  за сътрудни-
чество в областта на статистиката 34

НАЦИОНАЛНА 
 ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДОГОВОРИ

За приемане на обеми и цени на денталната 
помощ за 2012 г. между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския
зъболекарски съюз (№ РД-НС-01-2) 5
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За приемане на обеми и цени на ме-
дицинската помощ за 2012 г. между 
Националната здравноосигурителна 
каса и Българския лекарски съюз
(№ РД-НС-01-3) 5

За допълнение на Договор № РД-НС-01-3 
от 30 декември 2011 г. за приемане на 
обеми и цени на медицинската помощ 
за 2012 г. между Националната здрав-
ноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз 14

ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Национал-
ната здравноосигурителна каса 53

НАЦИОНАЛНА 
РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА

ИНСТРУКЦИИ

За изменение на Инструкция № Я-966 от 
2010 г. за военната служба в Национал-
ната разузнавателна служба  90

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ  
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

НАРЕДБИ

За изменение на Наредба № I-1 от 2008 г. 
за специфичните изиск вания, условията 
и реда за постъпване на държавна служ-
ба в Държавна агенция „Национална
сигурност“ 6

За условията, реда и размерите на допъл-
нителните възнаграждения за специ-
фични условия на труд на служителите 
от Държавна агенция „Национална 
сигурност“ (№ І-6) 81

За допълнение на Наредба № І-4-4 от 
2010 г. за атестиране на служителите 
на Държавната агенция „Национална 
сигурност“ и за условията и реда, при 
които се определя и изплаща допълни-
телно възнаграждение за постигнати 
резултати в служебната дейност въз
 основа на оценка (поверително)  81

ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция 
№ РД-595 от 2009 г. за реда за разпре-
делянето на работното време, за него-
вото отчитане и за компенсирането на 
работата на държавните служители в 
Държавна агенция „Национална сигур-
ност“ извън редовното работно време 81

За условията и реда за носене на служебно 
оръжие от държавните служители на 
Държавна агенция „Национална сигур-
ност“ (№ І-8) 90

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между Агенцията за ядрено регулиране на 
Република България и Комисията за 
ядрено регулиране на Съединените аме-
рикански щати за обмен на техническа 
информация и сътрудничество по въп -
росите на ядрената безопасност 33

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“

ПРОЦЕДУРИ

За акредитация BAS QR 2, версия 6, ре-
визия 2 в сила от 01.01.2012 г. 11

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

На дирекция на природен парк „Златни
пясъци“ 12

На дирекция на природен парк „Шуменско
плато“ 12

На дирекция на природен парк „Странджа“ 12
На дирекция на природен парк „Рилски

манастир“ 12
На дирекция на природен парк „Русенски 

Лом“ 12
На дирекция на природен парк „Сините

камъни“ 12
На дирекция на природен парк „Персина“ 12
На дирекция на природен парк „Витоша“ 12
На дирекция на природен парк „Врачански

Балкан“ 12
На дирекция на природен парк „Бела-

сица“ 12
На дирекция на природен парк „Бъл-

гарка“ 12
На Горска семеконтролна станция гр. 

Пловдив 42
На Горска семеконтролна станция гр. 

София 42

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ПРАВИЛА

Задължителни правила за изменение и до-
пълнение на Задължителните правила 
за морските пристанища на Република 
България 57

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ 
ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република Бъл-
гария и Министерския съвет на Босна 
и Херцеговина за взаимна защита и 
обмен на класифицирана информация 37
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Между правителството на Република Бълга-
рия и правителството на Азербайджан-
ската репуб лика за взаимна защита и 
обмен на класифицирана информация 57

Между правителст вото на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Кипър за взаимна защита на класифи-
цираната информация 62

За изменение на Споразумението между 
правителството на Република България 
и правителството на Грузия за обмен 
и взаимна защита на класифицираната
информация 68

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Социалис-
тическа репуб лика Виетнам за взаимна 
защита и обмен на класифицирана ин-
формация 69

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Косово за взаимна защита и обмен на 
класифицирана информация 101

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ 
ПО ХАЗАРТА

ПРАВИЛА

Общи задължителни игрални условия и 
правила за организиране на хазартни 
игри с игрални автомати 98

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА  
НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Комисията 
за защита на конкуренцията 95

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА  
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника 
за дейността на Комисията за защита 
на личните данни и на нейната ад-
министрация 12

За изменение и допълнение на  Правилника 
за дейността на Комисията за защита 
на личните данни и на нейната адми-
нистрация 20

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  
И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ 

НА ИНТЕРЕСИ

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилникa 
за организацията и дейността на Коми-
сията за предот вратяване и установяване 
на конфликт на интереси 62

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР  
НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника 
за дейността на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори 6

За дейността на Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори 55

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника 
за устройството, дейността, организа-
цията на работа на Комисията за регу-
лиране на съобщенията и структурата
на нейната администрация 23

За устройството, дейността, организацията 
на работа, числеността на Комисията 
за регулиране на съобщенията и струк-
турата на нейната администрация 52

НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 2010 г. за правилата за разпределение 
и процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране 
и отнемане на номера, адреси и имена 74

МЕТОДИКИ

За условията и реда за определяне, ана-
лиз и оценка на съответните пазари и 
критериите за определяне на предпри-
ятия със значително въздействие върху 
пазара 89

ПРАВИЛА

За изменение и допълнение на Правилата 
за условията и реда за прехвърляне на 
разрешения за ползване на индивиду-
ално определен ограничен ресурс 81

МЕРКИ
За опазване тайната на кореспонденцията 101

РЕШЕНИЯ

За изменение и допълнение на Тех нически 
изисквания за работа на електронни 
съобщителни мрежи от радиослужби 
неподвижна-спътникова, под вижна-
спътникова и съоръженията, свър зани 
с тях, приети с Решение № 1475 от
20.12.2007 г. (№ 165) 14

За приемане на Правила за осъществяване 
на електронни съобщения чрез радиосъ-
оръжения, които ползват радиочестотен 
спектър, който не е необходимо да бъде
индивидуално определен (№ 1368) 47

За изменение и допълнение на Списък на 
радиосъоръженията, използващи хар-
монизирани в рамките на Европейския 
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съюз радиочестотни ленти, и край ните 
електронни съобщителни устройства 
(№ 1375) 47

За изменение и допълнение на Общите 
изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения 
(№ 1795) 63

За приемане на Списък на мрежите и 
услугите, чрез които се осъществяват 
обществени електронни съобщения 
при спазване на общи изисквания, и 
за отменяне на Решение № 1124 от 16
август 2007 г. (№ 1797) 63

За изменение на Функционалните специ-
фикации 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 направ-
ление (№ 1906) 74

За изменение на Функционалните специфи-
кации за осъществяване на преносимост 
на национално значими номера при 
промяна на доставчика на обществена 
мобилна телефонна услуга (№ 1907) 74

За изменение на Функционалните специфи-
кации за осъществяване на преносимост 
на негеографски номера при промяна на 
доставчика, предоставящ съответната 
услуга (№ 1908) 74

За приемане на Технически изисквания 
за работа на наземни мрежи, позво-
ляващи предоставяне на електронни 
съобщителни услуги (№ 2152) 101

За изменение и допълнение на Техни-
чески изисквания за работа с елек-
тронни съобщителни мрежи от непод-
вижна радиослужба и съоръжения-
та, свързани с тях (№ 2154) 101

За изменение на Технически изисквания за 
работа на мобилни наземни мрежи и съо-
ръженията, свързани с тях (№ 2156) 101

За изменение на Националния номераци-
онен план (№ 2186) 103

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ 
НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВЯНЕ 

НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА 
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ  

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ  
И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника 
за дейността на Комисията за разкри-
ване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнава-
телните служби на Българската народна 
армия и нейната администрация 48

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ 
НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО 

ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Коми-
сията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност 27

За изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Коми-
сията за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дейност 59

ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция 
№ 1 от 2006 г. за взаимодействие между 
органите за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дейност, орга-
ните на Министерството на вътрешните 
работи, органите на Министерството на
финансите, прокуратурата и следствието 29

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
 НАДЗОР

НАРЕДБИ

За достъпа до съхраняваните от Комисията
за финансов надзор документи (№ 45) 23

За реда и начина за изплащане на ком-
пенсации от Фонда за компенсиране
на инвеститорите (№ 46) 33

За изискванията към информационните 
системи на пенсионноосигурителните 
дружества (№ 47) 57

За изменение и допълнение на Наредба № 33 
от 2006 г. за индивидуалните заявления 
за участие във фонд за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване 64

За изменение и допълнение на Наредба 
№ 16 от 2004 г. за условията и реда 
за извършване на маржин покупки, 
къси продажби и заем на финансови 
инструменти 103

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИЦИ

Устройствен правилник на Патентното ве-
домство на Република България 61

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
 КОМИСИЯ

РЕШЕНИЯ

За обявяване за избран за народен предста-
вител в 3. многомандатен избирателен 
район – Варна, Емануил Младенов 
Манолов от листата на ПП „ГЕРБ“ на 
мястото на Свилен Николов Крайчев
(№ 1565-НС) 5
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За обявяване за избран за народен предста-
вител в 27. многомандатен избирателен 
район – Стара Загора, Йордан Петров 
Николов от листата на ПП „ГЕРБ“ на 
мястото на Недялко Тенев Недялков
(№ 1566-НС) 5

За обявяване за избрана за народен пред-
ставител в 3. многомандатен избира-
телен район – Варна, Лилия Кирилова 
Христова от листата на ПП „ГЕРБ“ на 
мястото на Емануил Младенов Манолов
(№ 1577-НС) 8

За обявяване за избран за народен предста-
вител в 27. многомандатен избирателен 
район – Стара Загора, Христо Георгиев 
Чаушев от листата на ПП „ГЕРБ“ на 
мястото на Йордан Петров Николов
(№ 1578-НС) 8

Относно образци на изборни книжа за 
произвеждане на нови избори за 
кмет на община (№ 1621-МИ) 14

Относно образци на изборни книжа за 
произвеждане на нови избори за об-
щински съветници (№ 1622-МИ) 14

Относно образците на изборните книжа 
при произвеждане на частични избори 
за кметове (№ 1679-МИ) 20

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в Деветнадесети многоман-
датен избирателен район – Русенски, 
Петър Иванов Даскалов от листата на 
ПП „ГЕРБ“ на мястото на Десислава
Вълчева Атанасова (№ 1725-НС) 25

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в Двадесет и трети много-
мандатен избирателен район – София, 
Ивайло Ангелов Московски от листата 
на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Валентин
Алексиев Николов (№ 1733-НС) 26

За обявяване за избран за народен предста-
вител в Двадесет и трети многомандатен 
избирателен район – София, Михаил 
Владимиров Владов от листата на ПП 
„ГЕРБ“ на мястото на Ивайло Ангелов 
Московски (№ 1742-НС) 27

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в Дванадесети многоманда-
тен изборен район – Монтана, Златко 
Димитров Тодоров от листата на ПП 
„ГЕРБ“ на мястото на Пламен Георгиев
Цеков (№ 1745-НС) 28

За обявяване за избран за народен предста-
вител в Двадесет и трети многомандатен 
изборен район – София, Едуард Иванов 
Стойчев от листата на ПП „ГЕРБ“ на 
мястото на Михаил Владимиров Владов
(№ 1746-НС) 28

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в Шести многомандатен избо-
рен район – Враца, Мирослав Петков 
Маринов от листата на ПП „ГЕРБ“ на 
мястото на Николай Горанов Коцев
(№ 1747-НС) 28

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в Двадесет и трети многоман-
датен изборен район – София, Антоний 
Венциславов Кръстев от листата на ПП 
„ГЕРБ“ на мястото на Едуард Иванов
Стойчев (№ 1754-НС) 29

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в Шести многомандатен из-
борен район – Враца, Валери Маринов 
Ангелов от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Мирослав Петков Маринов
(№ 1755-НС) 29

За обявяване за избран за народен предста-
вител в Тридесети многомандатен из-
борен район – Шумен, Ралица Тодорова 
Ангелова от листата на ПП „ГЕРБ“ на 
мястото на Красимир Неделчев Минчев 
(№ 1811-НС) 35

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в Единадесети многомандатен 
изборен район – Ловеч, Николай Нан-
ков Нанков от листата на ПП „ГЕРБ“ на 
мястото на Михаил Ненов Николовски 
(№ 1833-НС) 38

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в Единадесети многомандатен 
изборен район – Ловеч, Христофор Не-
делчев Ачков от листата на ПП „ГЕРБ“ 
на мястото на Николай Нанков Нанков
(№ 1845-НС) 39

За поправка в Приложение № 16а, ут-
върдено с Решение № 1519-МИ от 9 
декември 2011 г. (ДВ, бр. 98 от 2011 г.)
(№ 1860-МИ) 41

За обявяване за избран за народен предста-
вител в Деветнадесети многомандатен 
изборен район – Русе, Добрин Ненов 
Данев от листата на Коалиция за Бъл-
гария на мястото на Меглена Иванова 
Плугчиева-Александрова (№ 1865-МИ) 42

За обявяване за избрана за народен предста-
вител в Двадесет и трети многомандатен 
изборен район – София, Ваня Чавдарова 
Добрева от листата на Коалиция за 
България на мястото на Анна Георгиева
Янева (№ 1908-НС) 51

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в Дванадесети многомандатен 
изборен район – Монтана, Петър Илиев 
Якимов от листата на ПП „ГЕРБ“ на 
мястото на Димитър Иванов Аврамов 
(№ 1929-Н) 57

За обявяване за избрана за народен пред-
ставител в 21. многоман датен избирате-
лен район – Сливен, Марияна Петрова 
Иванова-Николова от листата на ПП 
„ГЕРБ“ на мястото на Юлиана Генчева
Колева (№ 2041-НС) 76

Относно поправка на техническа грешка 
в Решение № 2041-НС от 1 октомври 
2012 г. на ЦИК (№ 2047-МИ) 77

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в 8. многомандатен изборен 
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район – Доб рич, Тодор Йорданов Ге-
оргиев от листата на ПП „ГЕРБ“ на 
мястото на Ваня Донева Георгиева
(№ 2056-НС) 80

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в 31. многомандатен избо-
рен район – Ямбол, Димитър Ан гелов 
Иванов от листата на ПП  „ГЕРБ“ на 
мястото на Анастас Василев Анастасов 
(№ 2070-НС) 85

За обявяване за избрана за народен пред-
ставител в 31. многомандатен изборен 
район – Ямбол, Галина Симеонова Си-
меонова от листата на ПП  „ГЕРБ“ на 
мястото на Димитър Ангелов Иванов
(№ 2072-НС) 89

За обявяване за избрана за народен пред-
ставител в 31. многоман датен изборен 
район – Ямбол, Ма рия Стоянова Петро-
ва-Минчева от лис тата на ПП „ГЕРБ“ 
на мястото на Галина Симеонова 
Симеонова (№ 2074-НС) 90

Относно утвърждаване образците на книжа 
за произвеждане на национален рефе-
рендум на 27 януари 2013 г. (№ 6-НР) 90

Относно приемане на Методика за опреде-
ляне на резултатите от гласуването на 
националния референдум на 27 януари 
2013 г. (№ 9-НР) 90

Относно поправка в приложение № 48 от 
образците на книжата за произвежда-
не на националния референдум на 27 
януари 2013 г. (№ 20-НР) 94

Относно предсрочно прекратяване пъл-
номощията на член на Европейския 
парламент от Република България 
и обявяване на следващия в листата
кандидат (№ 2088-ЕП) 97

За обявяване за избран за народен пред-
ставител в 24. многомандатен изборен 
район – София, Веселин Григоров Спи-
ридонов от листата на ПП „ГЕРБ“ на 
мястото на Моника Ханс Панайотова
(№ 2089-НС) 98

Относно предсрочно прекратяване пъл-
номощията на член на Европейския 
парламент от Република България 
и обявяване на след ващия в листата 
кандидат (№ 2093-ЕП) 99
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в  

„Държавен вестник“ през 2012 г.

Цифрата в числителя означава броя, в който 
е обнародван даден нормативен акт, а цифрата в 
знаменателя – страницата в съответния брой на 
вестника. Тирето ( – ) замества главната дума 
(главния израз) в текста.

А
Аварии, ПМС № 238 за приемане на Наредба за 

предотвратяване на големи – с опасни вещества и 
за ограничаване на последствията от тях 76/106.

Авиационни оператори, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 24 от 2000 г. за издаване 
свидетелства на – , извършващи специализирани 
авиационни работи 36/85.

Авиационни произшествия, Наредба № Н-2 за 
разследване на – с военни въздухоплавателни 
средства 38/52; Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 13 от 1999 г. за разследване 
на – 90/19.

Автомобилен превоз, Закон за изменение на 
Закона за – 50/2; Наредба за изменение на Наредба 
№ 11 от 2002 г. за международен – на пътници и 
товари 85/88; Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 90/6; Закон за изменение на За-
кона за – 103/21.

Автомобилен транспорт, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за 
условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от при-
лагането на цени за пътуване по – , предвидени 
в нормативни актове за определени категории 
пътници 2/72; Наредба за изменение на Наредба 
№ 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне 
на средства за компенсиране на намалените при-
ходи от прилагането на цени за пътуване по – , 
предвидени в нормативни актове за определени 
категории пътници 9/71.

Агенция за приватизация и следприватизационен 
контрол, ПМС № 231 за изменение и допълнение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 241 на Министерския съвет от 2010 г. 75/24.

Агенция за социално подпомагане, Наредба 
№ РД-07-2 за предоставяне на парични средства 
на служителите на – , назначени по трудов до-
говор, за представително облекло 39/52; Наредба 
№ РД-07-6 за кариерно развитие на социалните 
работници в – 81/60.

Агенция за устойчиво енергийно развитие, ПМС 
№ 217 за приемане на Устройствен правилник 
на – 72/5.

Агенция за ядрено регулиране, ПМС № 227 за 
изменение и допълнение на Устройствения правил-
ник на – , приет с ПМС № 199 на Министерския 
съвет от 2002 г. 74/6.

Агенция „Митници“, ПМС № 176 за изменение 
и допълнение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 302 на Министерския съвет от 
2009 г. 62/9; ПМС № 190 за изменение на Устрой-
ствения правилник на – , приет с ПМС № 302 на 
Министерския съвет от 2009 г. 67/31; ПМС № 218 

за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – , приет с ПМС № 302 на Минис-
терския съвет от 2009 г. 72/13.

Агенция по вписванията, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за 
условията и реда за начисляване и разходване на 
средствата за развитие на материалната база, за 
повишаване на квалификацията и за стимулиране 
на служителите от – 33/48.

Агенция по заетостта, ПМС № 53 за измене-
ние и допълнение на Устройствения правилник 
на – , приет с ПМС № 125 на Министерския 
съвет от 2004 г. 21/24; ПМС № 305 за изменение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 125 на Министерския съвет от 2004 г. 97/156.

Агенция „Пътна инфраструктура“, ПМС № 27 
за изменение и допълнение на Правилника за 
структурата, дейността и организацията на работа 
на – , приет с ПМС № 295 на Министерския съвет 
от 2009 г. 14/39; ПМС № 254 за изменение и допъл-
нение на Правилника за структурата, дейността 
и организацията на работа на – , приет с ПМС 
№ 295 на Министерския съвет от 2009 г. 81/4.

Адвокатура, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 97/2.

Административно обслужване, ПМС № 124 за 
изменение на Наредбата за – , приета с ПМС 
№ 246 на Министерския съвет от 2006 г. 50/24.

Административни нарушения и наказания, Закон 
за изменение на Закона за – 77/2.

Администрация, Закон за изменение и допълне-
ние на Закона за – 15/2; ПМС № 117 за приемане 
на Правилник за организацията на дейността на 
съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за – 47/11; Закон 
за изменение на Закона за – 82/9.

Аеронавигационно обслужване, Наредба № 26 за 
издаване и отнемане на свидетелство за извърш-
ване на – , за изискванията към организациите, 
извършващи – , и надзора върху тях 46/17.

Академичен състав, ПМС № 11 за допълнение 
на Правилника за прилагане на Закона за разви-
тието на – в Репуб лика България, приет с ПМС 
№ 202 на Министерския съвет от 2010 г. 9/2.

Акредитация, Процедура за – BAS QR 2, версия  
6, ревизия 2 в сила от 01.01.2012 г. 11/62.

Акт, – за поемане на задължения относно из-
даването на облигации с номинална стойност до 
950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г. 64/51.

Акцизи и данъчни складове, Правилник за из-
менение и допълнение на Правилника за прила-
гане на Закона за – 7/102; Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 54/9.

Акцизни стоки, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните 
изисквания и контрола, осъществяван от митни-
ческите органи върху средствата за измерване 
на – 3/60; 76/138.

Анекс, – към Протокола за сътрудничество 
между Министерството на отбраната на Републи-
ка България и Министерството на националната 
отбрана на Социалистическа република Виетнам 
в областта на подготовката на кадри 16/14.
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Артистични групи, ПМС № 295 за изменение 
и допълнение на Наредбата за регистриране на 
наименованията на – , приета с ПМС № 158 на 
Министерския съвет от 1997 г. 94/21.

Археологически проучвания, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 
2011 г. за извършване на теренни – 30/36; Наредба 
за изменение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. 
за извършване на теренни – 101/17.

Асистирана репродукция, Наредба за изменение 
на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по – 43/19.

Атмосферен въздух, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за чистотата на – 102/64; 
Наредба за изменение на Наредба № 6 от 1999 г. 
за реда и начина за измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в – от обекти с не-
подвижни източници 102/98.

Б

Басейнови дирекции, Правилник за допълнение 
на Правилника за дейността, организацията на 
работа и състав на – 29/29; Правилник за изме-
нение и допълнение на Правилника за дейността, 
организацията на работа и състав на – 58/19.

Бедствия, Инструкция № Із-33 за реда за 
осъществяване на неотложни аварийно-възста-
новителни работи при – 7/105; ПМС № 48 за 
приемане на Наредба за условията и реда за 
функциониране на Националната система за ран-
но предупреждение и оповестяване на органите 
на изпълнителната власт и населението при – и 
за оповестяване при въздушна опасност 20/28; 
ПМС № 123 за приемане на Наредба за реда за 
създаване и организиране на дейността на добро-
волните формирования за предотвратяване или 
овладяване на – , пожари и извънредни ситуации 
и отстраняване на последиците от тях 50/17; ПМС 
№ 233 за изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Консултативния 
съвет за подпомагане на Министерския съвет 
при формиране на държавната политика в об-
ластта на защитата при – , приет с ПМС № 97 
на Министерския съвет от 2012 г. 75/26; ПМС 
№ 264 за приемане на Наредба за условията, реда 
и органите за извършване на анализ, оценка и 
картографиране на рисковете от – 84/33.

Безработица, ПМС № 35 за изменение и до-
пълнение на Наредбата за отпускане и изплащане 
на паричните обезщетения за – , приета с ПМС 
№ 32 на Министерския съвет от 2002 г. 16/13.

Бензини, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване 
емисиите на летливи органични съединения при 
съхранение, товарене или разтоварване и превоз 
на – 33/57.

Битови отпадъци, ПМС № 84 за изменение 
и допълнение на ПМС № 209 на Министерския 
съвет от 2009 г. за осигуряване на финансиране 
за изграждането на регионални системи за уп-
равление на – , на регионалните съоръжения за 
предварително третиране на – и за закриването 
на общински депа за – 34/5.

Благородни метали и скъпоценни камъни, ПМС 
№ 25 за изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за вписване в регистъра и 
за изискванията към дейността на лицата, които 

осъществяват дейност по добиване, преработване 
и сделки с – и изделия със и от тях по занятие, 
приета с ПМС № 181 на Министерския съвет от 
2004 г. 14/33.

Българска агенция по безопасност на храните, 
Закон за изменение на Закона за – 102/62.

„Българска геодезическа система 2005“, Ин-
струкция № РД-02-20-12 за преобразуване на 
съществуващите геодезически и картографски 
материали и данни в – 63/30.

Българска национална телевизия, ПМС № 268 за 
предоставяне на допълнителна субсидия на – за 
2012 г. 83/4.

Български институт по метрология, ПМС № 16 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – , приет с ПМС № 109 на Минис-
терския съвет от 2006 г. 12/6.

Български лични документи, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 75/4.

Български Червен кръст, ПМС № 170 за предос-
тавяне на средства на – за изпълнение на план 
за разпределение на храни от интервенционните 
запаси на Европейския съюз за най-нуждаещи 
се лица 61/4.

Българско гражданство, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за при-
лагане на глава пета от Закона за – 23/42.

Бюджетни организации, ПМС № 334 за допъл-
нение на ПМС № 66 на Министерския съвет от 
1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности 
в – 103/36.

В
Ваучери за храна, Наредба за изменение и до-

пълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията 
и реда за издаване и отнемане на разрешение 
за извършване на дейност като оператор на – и 
осъществяване дейност като оператор 102/99.

Ветерани от войните, ПМС № 142 за изменение 
и допълнение на Правилника за прилагане на За-
кона за – , приет с ПМС № 168 на Министерския 
съвет от 1999 г. 53/66; Наредба № 3 за реда за 
предписване, отпускане и контрол на лекарствени 
продукти и дентална помощ на – 67/47.

Взривни вещества, ПМС № 273 за изменение и 
допълнение на Наредбата за мястото и начина на 
нанасяне на уникалната идентификация на – за 
граждански цели, приета с ПМС № 94 на Ми-
нистерския съвет от 2011 г. 87/7; ПМС № 318 за 
отменяне на Правилника за прилагане на Закона 
за контрол над – , огнестрелните оръжия и бое-
припасите, приет с ПМС № 169 на Министерския 
съвет от 1999 г. 99/28.

Вещи лица, Наредба № 3 за вписването, ква-
лификацията и възнагражденията на – 98/26.

Визи, ПМС № 12 за изменение на Наредбата 
за условията и реда за отпечатване, съхраняване, 
полагане, анулиране, бракуване, унищожаване 
и отчитане на визови стикери и на бланки за 
поставяне на – , приета с ПМС № 92 на Минис-
терския съвет от 2003 г. 9/2.

Винетни такси, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията 
и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на 
сто намалена работо способност или вид и степен 
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на увреждане и лица или семейства, отглеждащи 
деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст 
и до завършване на средно образование, но не по-
късно от 20-годишна възраст, от – при ползване 
на републиканските пътища 54/166.

Вино и спиртни напитки, Закон за – 45/2.
Висше образование, Закон за изменение и до-

пълнение на Закона за – 60/2.
Висш консултативен съвет по водите, Правил-

ник за изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на – 78/16.

Висши медицински училища, Наредба № 2 за 
реда, по който телата на починали лица могат да 
се използват за целите на обучението и научните 
изследвания във – 41/8.

Висш съвет по фармация, Правилник за изме-
нение и допълнение на Правилника за органи-
зацията и дейността на – 40/36.

Висш съдебен съвет, Правилник за организация 
на дейността на – и неговата администрация 85/65.

Висши училища, ПМС № 121 за определяне на 
субсидията за издръжка на обучението в държав-
ните – в зависимост от комплексна оценка за 
качеството на обучението и съответствието му с 
потребностите на пазара на труда 50/15.

Висши военни училища, Наредба за изменение 
на Наредба № Н-33 от 2011 г. за условията и реда 
за приемане на обучаеми във – 98/26.

Вода, Наредба № Н-3 за предоставяне на 
информация от ведомства и научни институти 
с бюджетно финансиране и водоползвателите, 
чиято дейност оказва значимо въздействие върху 
състоянието на – 1/39.

Водоснабдителни и канализационни системи, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединя-
ване на потребителите и за ползване на – 63/27.

Boeнна инспекция за технически надзор на съо
ръженията с повишена опасност, Правилник за 
организацията, задачите и функциите на – 91/16.

Военноинвалиди, Наредба № 4 за реда за по-
лучаване и заплащане на лекарствени продукти 
на – и военнопострадалите 83/27.

Военномедицинска академия, ПМС № 106 за 
изменение и допълнение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – , приет с ПМС № 168 
на Министерския съвет от 2009 г. 43/3.

Военно образование, Инструкция № 1 по прила-
гане на Наредбата за държавните изисквания към 
съдържанието на основните документи, издавани 
от висшите училища в областта на – 12/108.

Военнопочивно дело, Наредба за допълнение 
на Наредба № Н-9 от 2011 г. за – 45/85.

Военнослужещи, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията 
и реда за адаптация на – от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия при 
освобождаване от военна служба 41/11; Наредба 
№ Н-5 за условията и реда за предотвратяване, 
контрол и установяване на годността за военна 
служба на – от въоръжените сили на Република 
България при употреба на алкохол и злоупотреба 
и/или зависимост от наркотични вещества 55/69; 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване 
на – от Министерството на отбраната, Българска-
та армия и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната 66/32; Наредба № Н-11 
за условията, размерите и реда за изплащане на 
допълнителни възнаг раждения за специфични ус-
ловия при изпълнение на военната служба на – от 
служба „Военна полиция“ 70/4; Наредба № Н-13 за 
подбор на – и цивилни служители за назначаване 
на длъжности в Службата на военния аташе към 
дипломатическите представителства на Република 
България 80/40; Наредба за изменение 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 
80/42; Наредба за изменение на Наредба № Н-30 
от 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищо-
жаване на служебните карти на – 85/88; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 
от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жи-
лищния фонд на Министерството на отбраната 
и за изплащане на компенсационни суми на – и 
цивилните служители, които живеят при усло-
вията на свободно договаряне 97/157; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 
от 2010 г. за условията и реда за изплащане на 
възнагражденията и обезщетенията на – 101/17.

Вреди, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за отговорността на държавата и общи-
ните за – 98/2.

Въглероден диоксид, Закон за съхранение на – в 
земните недра 14/3.

Въздухоплаване, Наредба № 3 за метеороло-
гичното обслужване на гражданското – 25/46; 
Инструкция за изменение и допълнение на 
Инструкция № И-1 от 2011 г. за организацията, 
готовността и ре да за действие на дежурните 
сили и средства от Българската армия за контрол 
над – при охрана на въздушното пространство на 
Република България 45/85; ПМС № 244 за допъл-
нение на ПМС № 44 на Министерския съвет от 
2010 г. за определяне на зоните във въздушното 
пространство на Репуб лика България, в които се 
ограничава – 80/5.

Възнаграждение, Наредба № Н-2 за определяне 
размера на – на лицата, предали вещи по реда на 
чл. 93 от Закона за културното наследство или 
съобщили ценна информация за такива вещи 7/104.

Възобновяеми източници, Наредба № РД-16-558 
за набирането и предоставянето на информацията 
чрез Националната информационна система за 
потенциала, производството и потреблението на 
енергия от – в Република България 39/38.

Въоръжение, ПМС № 272 за изменение и до-
пълнение на ПМС № 91 на Министерския съвет 
от 2001 г. за утвърждаване на Списък на държа-
вите и организации те, спрямо които Република 
България прилага забрана или ограничения върху 
продажбата и доставките на – и свързаното с 
него оборудване, в съответствие с резолюции на 
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Съвета за сигурност на ООН и решения на Евро-
пейския съюз и на Организацията за сигурност 
и сътрудничество в Европа 89/4.

Въоръжени сили, Закон за резерва на – на Репу-
блика България 20/4; ПМС № 126 за изменение 
и допълнение на ПМС № 333 на Министерския 
съвет от 2010 г. за приемане на План за развитие 
на – на Република България 50/24; ПМС № 145 за 
приемане на Правилник за прилагане на Закона 
за резерва на – на Република България 54/72.

Вътрешни водни пътища, ПМС № 78 за изме-
нение и допълнение на Наредбата за плаването и 
граничния режим във вътрешните морски води, 
в териториалното море и във – на Република 
България на български и чуждестранни яхти, 
лодки и други плавателни средства за спорт, 
туризъм и развлечение, както и извършване на 
водноатракционни услуги с тях, приета с ПМС 
№ 293 на Министерския съвет от 2009 г. 33/21.

Вътрешнообщностна търговия със стоки, Закон 
за статистика на – 40/3.

Г

Газификация, ПМС № 258 за приемане на 
Специализирана методика за оценяване на енер-
гийните спестявания след – 82/61.

Гасителна ефективност, Наредба № Із-1543 
за разрешителната и контролна дейност на 
продуктите за пожарогасене по отношение на 
тяхната – 59/103.

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“, Правилник за изменение и до-
пълнение на Устройствения правилник на – 56/29.

Гори, Закон за – 19/6; Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 60/21.

Горива, ПМС № 302 за приемане на Наредба 
за критериите за устойчивост на биогоривата и 
течните – от биомаса 95/6.

Горска семеконтролна станция, Устройствен 
правилник на – гр. Пловдив 42/40; Устройствен 
правилник на – гр. София 42/43.

Горска семепроизводствена база, Наредба № 21 
за условията и реда за определяне, одобряване, 
регистрация и отмяна на източниците от – , 
събирането и добива на горски репродуктивни 
материали, тяхното окачествяване, търговия и 
внос 93/13.

Горски разсадници, Наредба № 4 за условията и 
реда за регистрация на – , както и за производство 
на фиданки в – , държавна собственост 17/15.

Горски територии, Наредба № 12 от 2011 г. за 
защита на – от болести, вредители и други по-
вреди 2/24; Наредба № 2 за условията, начините 
и реда за прилагане на продукти за растителна 
защита в – 10/14; Наредба № 1 за контрола и 
опазването на – 11/6; ПМС № 283 за изменение 
и допълнение на Наредбата за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности в – , дър-
жавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, приета 
с ПМС № 316 на Министерския съвет от 2011 г. 
90/8; ПМС № 323 за изменение и допълнение на 
Наредбата за оценка на поземлени имоти в – , 
приета с ПМС № 236 на Министерския съвет от 
2011 г. 99/34.

Граждани, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за пряко участие на – в държавната 
власт и местното самоуправление 42/3.

Гражданска регистрация, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 42/2.

Граждански процесуален кодекс, Закон за изме-
нение и допълнение на – 49/1.

Гражданско въздухоплаване, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 60/3.

Гуми, ПМС № 221 за приемане на Наредба 
за изискванията за третиране на излезли от 
употреба – 73/19.

Д

Данни, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, 
сроковете, начина и реда за подаване и съхра-
нение на – от работодателите, осигурителите за 
осигурените при тях лица, както и от самооси-
гуряващите се лица 5/37; 68/40.

Данък върху добавената стойност, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 
2006 г. за възстановяване на платен – на данъч-
но незадължени физически лица, които не са 
установени на територията на Общността 6/16; 
Правилник за изменение и допълнение на Пра-
вилника за прилагане на Закона за – 15/42; Закон 
за изменение и допълнение на Закона за – 94/2.

Данъчно задължени лица, Наредба за изменение 
на Наредба № Н-9 от 2009 г. за възстановяване-
то на данъка върху добавената стойност на – , 
неустановени в държавата членка по възстано-
вяване, но установени в друга държава – членка 
на Общността 48/34.

Данъчноосигурителния процесуален кодекс, За-
кон за изменение и допълнение на – 82/2.

Двигатели с вътрешно горене, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 10 от 2004 г. 
за условията и реда за одобрение на типа на – за 
извън пътна техника по отношение на емисиите 
на замърсители 69/18.

Движение по пътищата, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 60/6.

Детски градини, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните 
изисквания към – 64/57; Наредба за изменение на 
Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания 
към – 85/84.

Дирекция за национален строителен контрол, 
ПМС № 343 за изменение на Устройствения пра-
вилник на – , приет с ПМС № 5 на Министерския 
съвет от 2010 г. 103/52.

Дискриминация, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за защита от – 58/3.

Длъжностни характеристики, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 
2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и 
съхраняване на длъжностните разписания и – в 
Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия 58/25.

Добра клинична практика, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за 
определяне на правилата за – 14/62.
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Доброволни формирования, Наредба № Iз-1669 
за реда за създаване, поддържане и водене на 
регистър на – за преодоляване или овладяване 
на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 
отстраняване на последиците от тях 67/33.

Договор, – № РД-НС-01-2 от 2011 г. за приемане 
на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. 
между Националната здравноосигурителна каса 
и Българския зъболекарски съюз 5/4; – № РД-
НС-01-3 от 2011 г. за приемане на обеми и цени 
на медицинската помощ за 2012 г. между Нацио-
налната здравноосигурителна каса и Българския 
лекарски съюз 5/7; – за лиценз между Австра-
лийския съюз, представляван от Департамента 
по здравеопазване и застаряване, и Република 
България, представлявана от Министерството на 
здравеопазването, относно определени права на 
използване на Класификационната система AR-
DRG 14/51; – за допълнение на – № РД-НС-01-3 
от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и 
цени на медицинската помощ за 2012 г. между 
Националната здравноосигурителна каса и Бъл-
гарския лекарски съюз 14/64; – между Република 
България и Република Беларус за правна помощ 
по наказателни дела 17/6; – между правителство-
то на Република България и правителството на 
Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на 
инвестициите 19/9; – за правна помощ по нака-
зателни дела между Република България и Репу-
блика Индия 48/10; – за трансфер на осъдени лица 
между Република България и Република Индия 
48/15; – за подписка между Република България 
и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС 
и РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във 
връзка с емитирането на облигации на стойност 
до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г. 
64/2; – за фискално агентство между Република 
България в качеството на Емитент и ДЪ БАНК 
ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фиска-
лен агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ 
ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. в качест-
вото на Регистратор и Агент по прехвърлянето 
относно емитирането на облигации на стойност 
до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г. 
64/15; – между правителството на Република 
България и правителството на Кралство Мароко 
за сътрудничество в областта на туризма 87/15.

Документи за пътуване, ПМС № 245 за коорди-
нация на националните органи по изпълнението 
на Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. 
относно списъка на – , които дават право на 
притежателя им да премине външните граници 
и върху които може да се поставя виза, и относ-
но създаването на механизъм за създаването на 
този списък 80/5.

Домашни любимци, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. за из-
искванията към обекти, в които се отглеждат, 
развъждат и/или предлагат – с цел търговия, към 
пансиони и приюти за животни 30/33.

Домашни птици, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за ока-
чествяване, съхраняване и предлагане на пазара 
на месо и черен дроб от 91/7.

Домашно насилие, ПМС № 112 за изменение 
и допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за защита от – , приет с ПМС № 113 на 
Министерския съвет от 2010 г. 47/5.

Дом за медикосоциални грижи за деца – с. Ши
рока лъка, ПМС № 340 за закриване на – 103/45.

Допълнителни бюджетни кредити, ПМС № 19 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на труда и социалната политика за изплащане 
на еднократна финансова помощ на законните 
наследници на починалите при наводнението 
вследствие на обилните валежи на територията 
на област Хасково 13/2; ПМС № 36 за предос-
тавяне на – по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2012 г. за изплащане на 
парични награди на граждани от с. Бисер, община 
Харманли, област Хасково, активно участвали в 
спасителните действия и аварийно-възстанови-
телните дейности при наводнението в с. Бисер 
16/13; ПМС № 43 за изменение на ПМС № 19 
на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на труда и 
социалната политика за изплащане на еднократна 
финансова помощ на законните наследници на 
починалите при наводнението вследствие на обил-
ните валежи на територията на област Хасково 
18/9; ПМС № 49 за предоставяне на – по бюджета 
на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за 2012 г. за изпълнение на 
поетите ангажименти по Споразумението между 
правителството на Репуб лика България и прави-
телството на Съединените американски щати за 
сътрудничество в областта на отбраната 20/35; 
ПМС № 60 за одобряване на – по бюджета на 
община Пловдив за 2012 г. за придобиване право 
на собственост върху незавършен инфраструктурен 
обект 23/5; ПМС № 79 за предоставяне на – по 
бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2012 г. за осигуряване на необходими-
те условия за експлоатация на Транзитен цен-
тър – с. Пъстро гор, община Свиленград 33/26; 
ПМС № 85 за предоставяне на – по бюджета на 
Министерския съвет за 2012 г. 34/6; ПМС № 86 за 
предоставяне на – по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството за 
2012 г. 34/6; ПМС № 107 за изменение на ПМС 
№ 86 на Министерския съвет от 2012 г. за пре-
доставяне на – по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството за 
2012 г. 44/9; ПМС№ 109 за предоставяне на – по 
бюджета на Министерството на външните работи 
за изплащане на еднократна финансова помощ 
на законните наследници на Пламен Петков, 
починал при спасяване от удавяне на 5-годишно 
дете във Великобритания 45/72; ПМС № 135 за 
предоставяне на – по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството за 
финансиране дейността на Национална компания 
„Стратегически инфраструктурни проекти“ 52/11; 
ПМС № 143 за предоставяне на – по бюджета на 
Министерството на културата за 2012 г. 53/67; 
ПМС № 156 за предоставяне на – по бюджета на 
Министерството на труда и социалната политика 
за 2012 г. за изплащане на еднократна финансова 
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помощ на законните наследници на Мустафа Ахмед 
Кисьов, починал при атентата на летище Сарафово 
в Бургас на 18 юли 2012 г. 58/4; ПМС № 157 за 
предоставяне на – по бюджета на Министерство-
то на труда и социалната политика за 2012 г. за 
изплащане на еднократна финансова помощ на 
законните наследници на Петър Христов Тодоров 
и на Христо Стефанов Стефанов, починали при 
спасяване от удавяне на деца край с. Синеморец 
58/5; ПМС № 164 за одобряване на – по бюджета 
на Администрацията на президента за 2012 г. 
58/14; ПМС № 168 за предоставяне на – по бю-
джета на Министерството на труда и социалната 
политика за 2012 г. за изплащане на еднократна 
финансова помощ на законните наследници на 
Малин Делчев Илиев, починал вследствие на 
взрива пред офиса на „Eвророма“ в Сандански 
60/55; ПМС № 173 за изменение и допълнение на 
ПМС № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за 
предоставяне на – по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
за 2012 г. 61/5; ПМС № 180 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на отбраната за 
2012 г. 65/2; ПМС № 181 за одобряване на – по 
бюджета на Столичната община за 2012 г. за 
финансиране на инфраструктурни обекти 65/2; 
ПМС № 191 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2012 г. 67/31; 
ПМС № 192 за предоставяне на – по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 2012 г. 
67/31; ПМС № 198 за изменение и допълнение на 
ПМС № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за 
предоставяне на – по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
за 2012 г. 68/18; ПМС № 209 за одобряване на –  
по бюджета на съдебната власт и по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2012 г. 71/8; 
ПМС № 222 за предоставяне на – по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2012 г. за 
осигуряване на необходимите условия за работа 
на Софийския районен съд и на Софийската 
районна прокуратура 74/3; ПМС № 225 за одо-
бряване на – по централния бюджет за 2012 г. за 
неотложни и непредвидени разходи, свързани с 
преодоляване на последиците от бедствия 74/5; 
ПМС № 242 за предоставяне на – по бюджета 
на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за 2012 г. за финансиране на 
обект „Път ІІІ – 868 Смолян – Девин – Кричим“ 
77/8; ПМС № 243 за изменение и допълнение на 
ПМС № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за 
предоставяне на – по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
за 2012 г. 79/15; ПМС № 275 за изменение и до-
пълнение на ПМС № 86 на Министерския съвет 
от 2012 г. за предоставяне на – по бюджета на 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за 2012 г. 87/9; ПМС № 279 за 
одобряване на – по централния бюджет за 2012 г. 
за неотложни и непредвидени разходи, свързани 
с преодоляване на последиците от бедствия 90/6; 
ПМС № 280 за одобряване на – от централния 
бюджет за 2012 г. 90/7; ПМС № 288 за одобряване 
на – по бюджетите на общини 92/4; ПМС № 297 за 
предоставяне на – по бюджета на Министерството 
на външните работи за отпускане на хуманитарна 
помощ за сирийските бежанци в съседни на Си-
рия държави в полза на ревизирания Регионален 
план за Сирия на Службата на Върховния коми-

сар на ООН за бежанците 94/31; ПМС № 307 за 
одобряване на – по бюджета на община Пловдив 
във връзка с приемането и депонирането на 100 
000 тона балирани неопасни битови отпадъци, 
генерирани на територията на Столичната община 
98/4; ПМС № 310 за одобряване на – от централния 
бюджет за 2012 г. по бюджетите на Министерския 
съвет и на община Любимец 98/5; ПМС № 311 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на правосъдието 90/25; ПМС № 312 за одобряване 
на – и предоставяне на допълнителна субсидия 
за 2012 г. 90/26; ПМС № 313 за изменение и до-
пълнение на ПМС № 86 на Министерския съвет 
от 2012 г. за предоставяне на – по бюджета на 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за 2012 г. 90/26; ПМС № 321 за 
одобряване на – по бюджетите на общини 99/33; 
ПМС № 322 за предоставяне на – по бюджета на 
Министерството на труда и социалната поли-
тика за 2012 г. 99/34; ПМС № 338 за изменение 
и допълнение на ПМС № 86 на Министерския 
съвет от 2012 г. за предоставяне на – по бюджета 
на Министерството на регионалното развитие и 
благо устройството за 2012 г. 103/42.

Допълнителни бюджетни средства, ПМС № 178 
за одобряване на – от централния бюджет за 
2012 г. за дейности по опазване на недвижими 
културни ценности 63/2; ПМС № 219 за одобряване 
на – по бюджетите на общини 72/14; ПМС № 326 
за одобряване на – за 2012 г. 102/98.

Допълнителни възнаграждения, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 
2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане 
на – за специфични условия при изпълнение на 
военната служба на военнослужещите и за специ-
фични условия на труд на цивилните служители 
от Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия 59/110; Наредба № Із-2209 за 
условията и реда за формиране на – за резултати 
в служебната дейност 89/57.

Допълнителни средства, ПМС № 10 за предос-
тавяне на – по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за заплащане на лицензионната 
такса по Договора за лиценз между Австралийския 
съюз, представляван от Департамента по здраве-
опазване и застаряване, и Република България, 
представлявана от Министерството на здравеопаз-
ването, относно определени права на използване 
на Класификационната система AR-DRG, сключен 
на 4 ноември 2011 г., ратифициран със закон 8/30; 
ПМС № 75 за предоставяне на – по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2012 г. 32/27; 
ПМС № 76 за предоставяне на – по бюджетите на 
общините Царево, Созопол, Поморие, Приморско 
и Бургас за проучване, консервация и реставрация 
на археологически обекти по Южното Черномо-
рие по проекта „Виа Понтика“ през 2012 г. 32/27; 
ПМС № 99 за предоставяне на – по бюджета на 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за 2012 г. 41/6; ПМС № 104 
за осигуряване на – по бюджета на Министер-
ството на труда и социалната политика за 2012 г. 
за подпомагане на лицата и/или семействата, 
пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. 
в областите София и Перник 43/2; ПМС № 116 за 
предоставяне на – от Държавен фонд „Земеделие“ 
по бюджета на Министерството на земеделието 
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и храните за 2012 г. 47/10; ПМС № 137 за предос-
тавяне на – от централния бюджет за 2012 г. на 
Фонда за покриване на разходите за приватизация 
и следприватизационен контрол към Агенцията 
за приватизация и следприватизационен кон-
трол 52/12; ПМС № 140 за предоставяне на – за 
честването на 100 години от Балканските войни 
(1912 – 1913 г.) през 2012 г. 52/15; ПМС № 154 за 
предоставяне на – от централния бюджет за 2012 г. 
по бюджета на Министерството на правосъдието 
за финансово осигуряване на дейността по раз-
работване на информационен сайт от Агенция-
та по вписванията за подпомагане на чуждите 
граждани в процеса на придобиване и управление 
на недвижимите имоти в Република България 
57/9; ПМС № 163 за изменение и допълнение на 
ПМС № 104 на Министерския съвет от 2012 г. 
за осигуряване на – по бюджета на Министер-
ството на труда и социалната политика за 2012 г. 
за подпомагане на лицата и/или семействата, 
пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. 
в областите София и Перник 58/13; ПМС № 171 
за предоставяне на – по бюджетите на общините 
Силистра, Русе, Плевен и Свищов за подобряване 
състоянието на културно-исторически обекти, 
включени в програмата за посещение по време 
на XXII Световен лимес конгрес, който ще се 
проведе в Русе през 2012 г. 61/4; ПМС № 182 за 
предоставяне на – по бюджета на Министерството 
на правосъдието за 2012 г. 66/1; ПМС № 199 за 
предоставяне на – за изграждане на нови и ремонт 
и модернизиране на съществуващи физкултурни 
салони в общински училища и обособяването им 
в многофункционални спортни зали 68/18; ПМС 
№ 206 за предоставяне на – по бюджета на Ми-
нистерството на земеделието и храните за 2012 г. 
68/25; ПМС № 207 за изменение на ПМС № 104 
на Министерския съвет от 2012 г. за осигуряване 
на – по бюджета на Министерството на труда и 
социалната политика за 2012 г. за подпомагане на 
лицата и/или семействата, пострадали от земе-
тресението на 22 май 2012 г. в областите София и 
Перник 68/26; ПМС № 232 за предоставяне на – по 
бюджета на Министерството на външните работи 
за участие в хуманитарни операции 75/26; ПМС 
№ 235 за предоставяне на – от централния бюджет 
по бюджета на Министерството на физическото 
възпитание и спорта 75/27; ПМС № 257 за пре-
доставяне на – по бюджета на Министерството на 
образованието, младежта и науката за 2012 г. 82/60; 
ПМС № 260 за предоставяне на – по бюджета на 
Ми нистерския съвет за 2012 г. за подготовка на 
терен за изграждане на Временен приемателен 
център в гр. Харманли 82/67; ПМС № 285 за пре-
доставяне на – по бюджета на Министерството 
на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията за 2012 г. 92/3; ПМС № 286 за пре-
доставяне на – по бюджета на Министерството на 
здраве опазването за 2012 г. за нуждите на Център 
„Фонд за лечение на деца“ 92/3; ПМС № 314 за 
изменение на ПМС № 99 на Министерския съ-
вет от 2012 г. за предоставяне на – по бюджета 
на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за 2012 г. 90/27; ПМС № 316 за 
предоставяне на – от Държавен фонд „Земеделие“ 
по бюджета на Министерството на земеделието 
и храните за 2012 г. 99/27.

Допълнителна субсидия, ПМС № 320 за пре-
доставяне на – по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за 2012 г. 99/33.

Държавен бюджет, ПМС № 73 за допълнение 
на ПМС № 367 на Министерския съвет от 2011 г. 
за изпълнението на – на Република България за 
2012 г. 30/9; ПМС № 108 за изменение на ПМС 
№ 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпъл-
нението на – на Република България за 2012 г. 
45/72; ПМС № 136 за изменение и допълнение 
на ПМС № 367 на Министерския съвет от 2011 г. 
за изпълнението на – на Република България за 
2012 г. 52/11; ПМС № 216 за изменение на ПМС 
№ 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпъл-
нението на – на Република България за 2012 г. 
72/4; ПМС № 253 за изменение на ПМС № 367 на 
Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението 
на – на Република България за 2012 г. 80/12; ПМС 
№ 261 за изменение на ПМС № 367 на Минис-
терския съвет от 2011 г. за изпълнението на – на 
Република България за 2012 г. 82/67; ПМС № 309 
за изменение на ПМС № 367 на Министерския 
съвет от 2011 г. за изпълнението на – на Република 
България за 2012 г. 98/5; ПМС № 317 за изменение 
на ПМС № 367 на Министерския съвет от 2011 г. 
за изпълнението на – на Република България за 
2012 г. 99/27; Закон за – на Република България 
за 2013 г. 102/3.

Държавен военновременен план, ПМС № 89 за 
приемане на – 35/10.

Държавен културен институт, ПМС № 37 за 
изменение на Наредбата за придобиване и от-
немане на статут на – с национално значение, 
приета с ПМС № 96 на Министерския съвет от 
2000 г. 16/14.

Дър жав ен културен институт към министъра 
на външните работи, Устройствен правилник  
на – 46/12.

Държавен фонд „Земеделие“, ПМС № 151 за 
приемане на Устройствен правилник на – 55/20.

Държавна агенция „Архиви“, ПМС № 90 за изме-
нение на Устройствения правилник на – , приет с 
ПМС № 9 на Министерския съвет от 2010 г. 36/2.

Държавна агенция за бежанците при Министер
ския съвет, ПМС № 147 за изменение и допълнение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 59 на Министерския съвет от 2008 г. 55/4.

Държавна агенция „Национална сигурност“, На-
редба за изменение на Наредба № I-1 от 2008 г. 
за специфичните изиск вания, условията и реда 
за постъпване на държавна служба в – 6/17; На-
редба № І-6 за условията, реда и размерите на 
допълнителните възнаграждения за специфич-
ни условия на труд на служителите от – 81/63; 
Наредба за допълнение на Наредба № І-4-4 от 
2010 г. за атестиране на служителите на – и за 
условията и реда, при които се определя и изпла-
ща допълнително възнаграждение за постигнати 
резултати в служебната дейност въз основа на 
оценка (поверително) 81/64; Инструкция за изме-
нение и допълнение на Инструкция № РД-595 от 
2009 г. за реда за разпределянето на работното 
време, за неговото отчитане и за компенсирането 
на работата на държавните служители в – извън 
редовното работно време 81/64; Инструкция № I-8 
за условията и реда за носене на служебно оръ-
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жие от държавните служители на – 90/24; ПМС 
№ 299 за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за участие на държавни служи-
тели от – в операции и мисии извън тери торията 
на Република България, приета с ПМС № 25 на 
Министерския съвет от 2008 г. 94/32.

Държавна комисия за енергийно и водно регу
лиране, ПМС № 284 за изменение и допълнение 
на Устройствения правилник на – и на нейната 
администрация, приет с ПМС № 122 на Минис-
терския съвет от 2004 г. 90/14.

Държавна комисия по сигурността на информаци
ята, ПМС № 148 за изменение на Устройствения 
правилник на – и на нейната администрация, 
приет с ПМС № 50 на Министерския съвет от 
2003 г. 55/10; ПМС № 226 за изменение и допъл-
нение на Устройствения правилник на – и на 
нейната администрация, приет с ПМС № 50 на 
Министерския съвет от 2003 г. 74/5.

Държавна комисия по хазарта, Наредба № Н-3 
за воденето, поддържането и подлежащите на 
вписване обстоятелства в електронните регистри 
на – и за предоставяните електронни услуги 70/6; 
ПМС № 278 за приемане на Устройствен пра-
вилник на – и на нейната администрация 90/2.

Държавна сигурност, Закон за изменение на 
Закона за достъп и разкриване на документите 
и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към – и разузнавателните служби 
на Българската народна армия 25/19; Закон за 
изменение и допълнение на Закона за достъп и 
разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към – и 
разузнавателните служби на Българската народна 
армия 87/5; Закон за изменение и допълнение на 
Закона за достъп и разкриване на документите 
и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към – и разузнавателните служби на 
Българската народна армия 103/29.

Държавна собственост, ПМС № 62 от 2012 г. 
за изменение на Правилника за прилагане на 
Закона за – , приет с ПМС № 254 на Министер-
ския съвет от 2006 г. 24/4; Закон за допълнение 
на Закона за – 90/3.

Държавна служба, Наредба № Із-9 за условията 
и реда за постъпване на – в Министерството на 
вътрешните работи 8/37.

Държавни предприятия, Закон за отмяна на 
Закона за преобразуване на Строителните войски, 
Войските на Министерството на транспорта и 
Войските на Комитета по пощи и далекосъоб-
щения в – 103/21.

Държавни служители, ПМС № 40 за изменение 
на Наредбата за условията и реда за изплащане на 
компенсационни суми на – от Държавна агенция 
„Национална сигурност“, които ползват жилище 
при условията на свободно договаряне, приета с 
ПМС № 80 на Министерския съвет от 2008 г. 18/8; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, от-
личителните знаци и принадлежностите, свързани 
с изпълнението на служебните задължения на – в 
Министерството на вътрешните работи 23/7; Закон 
за изменение и допълнение на Закона за – 38/16; 
ПМС № 129 за приемане на Класификатор на 
длъжностите в администрацията, на Наредба за 

прилагането на Класификатора на длъжностите 
в администрацията, на Наредба за заплатите 
на служителите в държавната администрация, 
на Наредба за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната 
администрация и на Наредба за длъжностните 
характеристики на – 49/21; Инструкция № Iз-
2453 за реда за разпределяне на работното време 
на – в Министерството на вътрешните работи, 
отчитането му и компенсиране на работата извън 
установеното работно време 99/137.

Държавно обществено осигуряване, ПМС № 34 
за изменение и допълнение на Наредбата за 
изчисляване и изплащане на паричните обез-
щетения и помощи от – , приета с ПМС № 364 
на Министерския съвет от 2006 г. 16/9; ПМС 
№ 246 за изменение и допълнение на Наредбата 
за изчисляване и изплащане на паричните обез-
щетения и помощи от – , приета с ПМС № 364 
на Министерския съвет от 2006 г. 80/7; Закон за 
бюджета на – за 2013 г. 90/9.

Държавно предприятие „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“, Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – 99/37.

Държавно предприятие „Пристанищна инфра
структура“, Правилник за изменение и допълне-
ние на Правилника за устройството, функциите 
и дейността на – 77/9.

Държавно предприятие „Радиоактивни отпа
дъци“, Правилник за устройството и дейността 
на – 61/31.

Е 

Евакуация и разсредоточаване, ПМС № 337 
за приемане на Наредба за условията и реда за 
провеждане на – 103/39.

Европейска харта за местно самоуправление, 
Закон за оттегляне на декларацията по чл. 7, 
§ 2 от – 56/3.

Европейски съюз, ПМС № 3 за изменение и 
допълнение на Наредбата за определяне на про-
цедурите за администриране на нереднос ти по 
фондове и програми, съфинансирани от – , приета 
с ПМС № 285 на Министерския съвет от 2009 г. 
6/4; ПМС № 5 за разработване на стратегическите 
и програмните документи на Република България 
за управление на средствата от фондовете по 
общата стратегическа рамка на – за програмния 
период 2014 – 2020 г. 7/14; Закон за изменение и 
допълнение на Закона за влизането, пребивава-
нето и напускането на Република България на 
гражданите на – и членовете на техните семейства 
21/9; ПМС № 201 за допълнение на ПМС № 85 на 
Министерския съвет от 2007 г. за координация по 
въпросите на – 68/20; ПМС № 214 за приемане 
на Правилник за организацията на дейността на 
Съвета за координация в борбата с правонаруше-
нията, засягащи финансовите интереси на – 71/11; 
ПМС № 315 за изменение и допълнение на ПМС 
№ 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създа-
ване на Единен информационен портал за обща 
информация за управлението на Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на – в Република 
България 99/27.
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Европейски училища, ПМС № 144 за назначаване 
на персонал за нуждите на – 54/72.

Единен административен документ, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № H-17 
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на При-
ложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент 
(ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено 
деклариране чрез – 14/92.

Единна система за гражданска регистрация, На-
редба № РД-02-20-9 за функциониране на – 43/20.

Единна система за гражданско и военно управле
ние на въздушното пространство, Наредба № 19 
за функциониране на – 99/40.

Еднокопитни животни, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за усло-
вията и реда за извършване на развъдна дейност, 
търговия и участие в конно-спортни състезания 
на регистрирани – 55/51.

Екологична оценка, ПМС № 93 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. 
38/28.

Електрическа енергия, ПМС № 103 за изменение 
и допълнение на Наредбата за регулиране на це-
ните на – , приета с ПМС № 35 на Министерския 
съвет от 2004 г. 42/9; Наредба за изменение на 
Наредба № РД-16-267 от 2008 г. за определяне на 
количеството – , произведена от комбинирано 
производство на топлинна и – 70/2.

Енергетика, ПМС № 46 за изменение и допъл-
нение на Наредбата за лицензиране на дейностите 
в – , приета с ПМС № 124 на Министерския съвет 
от 2004 г. 19/3; Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 54/22.

Енергия от възобновяеми източници, Закон 
за изменение и допълнение на Закона за – 29/2; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ РД-16-1117 от 2011 г. за условията и реда за 
издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на 
гаранциите за произход на – 54/166.

Етажна собственост, Наредба № РД-02-20-8 
за създаване и поддържане на публичен регис-
тър на сдруженията на собствениците в сгради 
в режим на – 40/37.

Етилов алкохол, Инструкция № 1 за водене на 
технологичните дневници при производството 
на – от земеделски произход, дестилати и спиртни 
напитки 89/62.

Ж

Железопътен транспорт, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за 
управление на безопасността в – 28/29; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 
2003 г. за изискванията, условията и реда за обу-
чение на кандидатите за придобиване на право-
способност, изисквана от персонала, отговорен за 
безопасността на превозите с – , или признаване 
на такава правоспособност и реда за провеждане 
на проверочните изпити на лицата от персонала, 
отговорен за безопасността на превозите 85/88.

Железопътна инфраструк тура, Наредба за из-
менение и допълнение на Наредба № 57 от 2004 г. 
за условията и съществените изисквания към – и 
превозните средства за постигане на оператив-
на съвместимост на националната железопътна 
система с железопътната система в рамките на 
Европейския съюз 5/35.

Железопътни предприятия, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. 
за лицензиране на – за превоз на пътници и/
или товари и на лицата, издаващи сертификат 
за безопасност 11/58.

Животновъдни обекти, Наредба за изменение 
на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарноме-
дицинските изисквания към – 10/17; Наредба за 
изменение на Наредба № 44 от 2006 г. за вете-
ринарномедицинските изисквания към – 94/49.

З

Заболявания, Наредба за допълнение на На-
редба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка 
на – , за чието домашно лечение Националната 
здравно осигурителна каса заплаща лекарства, ме-
дицински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели напълно или частично 15/43.

Задгранични представителства на Република 
България, ПМС № 105 за реда за дългосрочно 
командироване на служители от държавната 
администрация в – 43/2.

Задържани лица, Инструкция за изменение и 
допълнение на Инструкция № Iз-1711 от 2009 г. 
за оборудването на помещенията за настаняване 
на – в структурите на Министерството на въ-
трешните работи и реда в тях 33/66.

Заплати, ПМС № 23 за изменение на ПМС № 67 
на Министерския съвет от 2010 г. за – в бюджет-
ните организации и дейности 14/32; ПМС № 68 за 
изменение на ПМС № 86 на Министерския съвет 
от 2010 г. за – на военнослужещите и цивилните 
служители по Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България и на държавните 
служители и лицата, работещи по трудово пра-
воотношение по Закона за Министерството на 
вътрешните работи 27/7; ПМС № 101 за изменение 
на ПМС № 67 на Министерския съвет от 2010 г. 
за – в бюджетните организации и дейности 42/8; 
ПМС № 224 за изменение и допълнение на ПМС 
№ 86 на Министерския съвет от 2010 г. за – на 
военнослужещите и цивилните служители по 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Ре-
публика България и на държавните служители и 
лицата, работещи по трудово правоотношение по 
Закона за Министерството на вътрешните работи 
74/4; ПМС № 287 за допълнение на ПМС № 67 на 
Министерския съвет от 2010 г. за – в бюджетните 
организации и дейности 92/4; Наредба № 22 за 
условията и реда за определяне на средствата за 
работната – в държавните предприятия по чл. 163 
от Закона за горите и в техните териториални 
поделения 101/14.

Застраховка, ПМС № 82 за изменение и до-
пълнение на Наредбата за условията и реда за 
сключване на задължителна – , покриваща отго-
ворност на туроператора, приета с ПМС № 247 
на Министерския съвет от 2002 г. 34/4.
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Защита на потребителите, Закон за допълне-
ние на Закона за – 56/2.

Защитени територии, ПМС № 146 за изменение 
и допълнение на Наредбата за разработване на 
планове за управление на – , приета с ПМС № 7 
на Министерския съвет от 2000 г. 55/4.

Здраве, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 40/1.

Здравеопазване, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване 
на специалност в системата на – 50/36.

Здравни изисквания, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 15 от 2006 г. за – към 
лицата, работещи в детските заведения, специ-
ализираните институции за деца и възрастни, 
водоснабдителните обекти, предприятията, които 
произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, 
фризьорските и козметичните салони 82/74.

Здравно осигуряване, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 60/14.

Здравноосигурени лица, ПМС № 193 за опре-
деляне размера на сумите, заплащани от – за 
посещение при лекар, лекар по дентална меди-
цина и за болнично лечение 68/3; ПМС № 230 
за изменение на ПМС № 193 на Министерския 
съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, 
заплащани от – за посещение при лекар, лекар по 
дентална медицина и за болнично лечение 75/24.

Земеделска и горска техника, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 24 от 2006 г. 
за реда за пускане на пазара на употребявана – и 
резервни части, осигуряващи нейната без опасност 
65/3; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 20 от 2003 г. за извършване на тех-
нически прегледи за проверка на техническата 
изправност на – 94/48.

Земеделски земи, Закон за изменение на Закона 
за опазване на – 22/2; Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за собствеността и ползуването 
на – 25/3; ПМС № 88 за изменение и допълнение 
на Правилника за прилагане на Закона за опаз-
ване на – , приет с ПМС № 240 на Министерския 
съвет от 1996 г. 35/3; ПМС № 127 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. 
50/25; Наредба № 19 за строителство в – без 
промяна на предназначението им 85/84; Закон 
за допълнение на Закона за опазване на – 91/2.

Земеделски продукти, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за под-
готовка и представяне на искания до Европей-
ската комисия относно – и храни със защитени 
географски означения и традиционно специфичен 
характер, за контрол за съответствие с продукто-
вата спецификация и водене на регистри на 
производителите и контролиращите лица 31/31.

Земеделски и хранителни продук ти, ПМС № 282 
за изменение и допълнение на Наредбата за усло-
вията и реда за избор, изпълнение и контрол на 
промоционални програми за – , приета с ПМС 
№ 34 на Министерския съвет от 2007 г. 90/7.

Земетръсни райони, Наредба № РД-02-20-2 за 
проектиране на сгради и съоръжения в – 13/63.

И
Играчки, ПМС № 303 за изменение и допълне-

ние на Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на – , приета с ПМС 
№ 300 на Министерския съвет от 2010 г. 95/17.

Изделия и технологии с двойна употреба, Закон 
за изменение и допълнение на Закона за експорт-
ния контрол на продукти, свързани с отбраната, 
и на – 56/2; ПМС № 158 за приемане на Списък 
на продуктите, свързани с отбраната, и Списък 
на – , които подлежат на контрол при внос 59/18; 
ПМС № 203 за изменение и допълнение на Пра-
вилника за прилагане на Закона за експортния 
контрол на продукти, свързани с отбраната, и 
на – , приет с ПМС № 205 на Министерския съвет 
от 2011 г. 68/21; Закон за изменение и допълнение 
на Закона за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на – 93/2.

Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“, ПМС № 65 за изменение и допълнение на 
Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 210 на Министерския съвет от 2008 г. 26/39.

Изпълнителна агенция „Национален филмов 
център“, ПМС № 304 за изменение и допълнение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 97 на Министерския съвет от 2004 г. 97/155.

Изпълнителна агенция по горите, Наредба № 3 
за определяне на вида, отличителните знаци, 
условията и реда за получаване, сроковете за 
износване на униформеното представително и 
униформеното теренно облекло от служителите 
в – , нейните структури, специализираните те-
риториални звена и държавните предприятия по 
чл. 163 от Закона за горите 16/55.

Изпълнителна агенция „Електронни съобщител
ни мрежи и информационни системи“, ПМС № 69 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – , приет с ПМС № 232 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г. 28/12; ПМС № 290 
за изменение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 232 на Министерския съвет от 
2009 г. 92/7.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия, ПМС № 51 за измене-
ние и допълнение на Устройствения правилник 
на – към министъра на икономиката, енергетиката 
и туриз ма, приет с ПМС № 240 на Министерския 
съвет от 2004 г. 20/36.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакул
тури, ПМС № 30 за изменение и допълнение на 
Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 95 на Министерския съвет от 2010 г. 14/49.

Имунизации, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 15 от 2005 г. за – в Република 
България 77/19.

Имущество, придобито от престъпна дейност, 
Инструкция за изменение и допълнение на Ин-
струкция № 1 от 2006 г. за взаимодействие меж-
ду органите за установяване на – , органите на 
Министерството на вътрешните работи, органите 
на Министерството на финансите, прокуратурата 
и следствието 29/31.



БРОЙ 103  СПРАВОЧНИК НА „ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК“ ЗА 2 012 Г.  СТР.  173   

Инвестиционна програма, ПМС № 42 за из-
менение на ПМС № 72 на Министерския съвет 
от 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити 
по – за 2009 г. 18/9.

Инвестиционни проекти, Наредба № РД-02-20-
25 за условията и реда за издаване на удостове-
рение за вписване в регистъра на консултантите 
за оценяване на съответствието на – и/или уп-
ражняване на строителен надзор 98/32.

Ин витро диагностични медицински изделия, 
ПМС № 111 за допълнение на Наредбата за същест-
вените изисквания и процедурите за оценяване 
на съответст вието със съществените изисквания 
на – , приета с ПМС № 184 на Министерския 
съвет от 2007 г. 46/6.

Индустриална собственост, ПМС № 114 за из-
менение на Наредбата за представителите по – , 
приета с ПМС № 137 на Министерския съвет от 
1993 г. 47/8.

Инспекция за специализиран технически надзор 
при дирекция „Управление на собствеността и соци
ални дейности“ в Министерството на вътрешните 
работи, Правилник за организацията, задачите 
и функциите на – 94/45.

Интегрирана система за администриране и 
контрол, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда 
за създаване, поддържане, достъп и ползване 
на – 101/16.

Интелектуална собственост, ПМС № 267 от 
26 октомври 2012 г. за създаване на Съвет за 
защита на – 84/36.

Интервенционни запаси, Наредба за допълнение 
на Наредба № 18 от 2007 г. за условията и реда 
за разпределяне на храни от – за най-нуждаещи 
се лица 51/130.

Информационни фондове, Наредба за отменяне 
на Наредба № Із-1215 от 2006 г. за реда за достъп 
до – на Министерството на вътрешните работи 
98/7.

К
Кабелни електронни съобщителни мрежи, Наред-

ба № 35 за правилата и нормите за проектиране, 
изграждане и въвеждане в експлоатация на – и 
прилежащата им инфраструктура 99/130.

Квалификация по професията „Авиационен тех
ник“, Наредба № 57 за придобиване на – 20/49.

Квалификация по професията „Аниматор“, На-
редба № 13 за придобиване на – 11/46.

Квалификация по професията „Балетист“, На-
редба № 60 за придобиване на – 22/41.

Квалификация по професията „Библиотекар“, 
Наредба № 77 за придобиване на – 79/30.

Квалификация по професията „Болногледач“, 
Наредба № 73 за придобиване на – 77/42.

Квалификация по професията „Брокер“, Наредба 
№ 21 за придобиване на – 13/36.

Квалификация по професията „Ветеринарен 
техник“, Наредба № 78 за придобиване на – 79/35.

Квалификация по професията „Графичен дизай
нер“ Наредба № 76 за придобиване на – 78/76.

Квалификация по професията „Гувернантка“, 
Наредба № 19 за придобиване на – 12/102.

Квалификация по професията „Данъчен и мит
нически посредник“, Наредба № 26 за придобиване 
на – 14/76.

Квалификация по професията „Деловодител“, 
Наредба № 35 за придобиване на – 16/15.

Квалификация по професията „Дърворезбар“, 
Наредба № 67 за придобиване на – 24/22.

Квалификация по професията „Електромон
тьор“, Наредба № 39 за придобиване на – 16/42.

Квалификация по професията „Електротехник“, 
Наредба № 38 за придобиване на – 16/29.

Квалификация по професията „Здравен асис
тент“, Наредба № 72 за придобиване на – 77/31.

Квалификация по професията „Икономист“, 
Наредба № 32 за придобиване на – 15/103.

Квалификация по професията „Инструктор по 
адаптирана физическа активност и спорт за хора 
с увреждания“, Наредба № 17 за придобиване 
на – 12/88.

Квалификация по професията „Инструктор по 
фитнес“, Наредба № 18 за придобиване на – 12/95.

Квалификация по професията „Каменоделец“, 
Наредба № 14 за придобиване на – 11/53.

Квалификация по професията „Касиер“, Наредба 
№ 30 за придобиване на – 15/93.

Квалификация по професията „Кинолог“, Наредба 
№ 9 за придобиване на – 10/31.

Квалификация по професията „Корабен монтьор“, 
Наредба № 4 за придобиване на – 9/44.

Квалификация по професията „Маникюрист
педикюрист“, Наредба № 56 за придобиване 
на – 19/62.

Квалификация по професията „Машинен мон
тьор“, Наредба № 75 за придобиване на – 78/68.

Квалификация по професията „Машинен техник“, 
Наредба № 74 за придобиване на – 78/57.

Квалификация по професията „Монтажист“, 
Наредба № 10 за придобиване на – 11/26.

Квалификация по професията „Монтажник на 
водоснабдителни и канализационни мрежи“, Наредба 
№ 7 за придобиване на – 10/19.

Квалификация по професията „Монтьор на енер
гийни съоръжения и инсталации“, Наредба № 41 за 
придобиване на – 17/73; Наредба за изменение на 
Наредба № 41 от 2012 г. за придобиване на – 62/57.

Квалификация по професията „Монтьор на же
лезопътна техника“, Наредба № 3 за придобиване 
на – 8/65.

Квалификация по професията „Монтьор на 
подемнотранспортна техника“, Наредба № 2 за 
придобиване на – 8/58.

Квалификация по професията „Монтьор на 
транспортна техника“, Наредба № 1 за придо-
биване на – 8/51.

Квалификация по професията „Музикантвока
лист“, Наредба № 59 за придобиване на – 22/35.

Квалификация по професията „Музикантин
струменталист“, Наредба № 58 за придобиване 
на – 22/24.

Квалификация по професията „Музикален офор
мител“, Наредба № 62 от за придобиване на – 22/51.
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Квалификация по професията „Оператор инфор
мационно осигуряване“, Наредба № 68 за придо-
биване на – 24/26.

Квалификация по професията „Организатор 
интернет приложения“, Наредба № 51 за придо-
биване на – 19/32.

Квалификация по професията „Организатор на 
спортни прояви и първенства“, Наредба № 53 за 
придобиване на – 19/44.

Квалификация по професията „Оперативен 
счетоводител“, Наредба № 27 за придобиване 
на – 14/86.

Квалификация по професията „Оператор“, На-
редба № 64 за придобиване на – 23/36.

Квалификация по професията „Оператор в 
силикатните производства“, Наредба № 50 за 
придобиване на – 18/64.

Квалификация по професията „Оператор на ком
пютър“, Наредба № 36 за придобиване на – 16/19.

Квалификация по професията „Организатор на 
туристическа агентска дейност“, Наредба № 49 
за придобиване на – 18/57.

Квалификация по професията „Офис мениджър“, 
Наредба № 33 за придобиване на – 15/112.

Квалификация по професията „Офис секретар“, 
Наредба № 34 за придобиване на – 15/118.

Квалификация по професията „Помощникин
структор по фитнес“, Наредба № 54 за придоби-
ване на – 19/49.

Квалификация по професията „Помощниктре
ньор“, Наредба № 55 за придобиване на – 19/55.

Квалификация по професията „Преводач жес
томимичен език“, Наредба № 48 за придобиване 
на – 18/52.

Квалификация по професията „Проектант ком
пютърни мрежи“, Наредба № 69 за придобиване 
на – 24/30.

Квалификация по професията „Продавачконсул
тант“, Наредба № 20 за придобиване на – 13/30.

Квалификация по професията „Пътен строител“, 
Наредба № 8 за придобиване на – 10/25.

Квалификация по професията „Работник в дър
вообработването“, Наредба № 15 за придобиване 
на – 12/74.

Квалификация по професията „Работник в рас
тениевъдството“, Наредба № 52 за придобиване 
на – 19/36.

Квалификация по професия та „Растениевъд“, 
Наредба № 46 за придобиване на – 18/27.

Квалификация по професията „Режисьор“, На-
редба № 63 за придобиване на – 23/31.

Квалификация по професията „Режисьор на 
пулт“, Наредба № 65 за придобиване на – 24/12.

Квалификация по професията „Репортер и во
дещ“, Наредба № 66 за придобиване на – 24/17.

Квалификация по професията „Снабдител“, 
Наредба № 31 за придобиване на – 15/98.

Квалификация по професията „Спасител при 
бедствия, аварии и катастрофи“, Наредба № 71 
за придобиване на – 65/4.

Квалификация по професията „Строител“, На-
редба № 5 за придобиване на – 9/51.

Квалификация по професията „Строителмон
тажник“, Наредба № 6 за придобиване на – 9/62.

Квалификация по професията „Сътрудник в бизнес 
услуги“, Наредба № 29 за придобиване на – 15/88.

Квалификация по професията „Сътрудник в 
маркетингови дейности“, Наредба № 23 за при-
добиване на – 13/49.

Квалификация по професията „Танцьор“, Наредба 
№ 61 за придобиване на – 22/46.

Квалификация по професията „Техникживот
новъд“, Наредба № 47 за придобиване на – 18/37.

Квалификация по професията „Техник на енер
гийни съоръжения и инсталации“, Наредба № 40 
за придобиване на – 17/55; Наредба за изменение 
на Наредба № 40 от 2012 г. за придобиване на 
квалификация по професията – 62/38.

Квалификация по професията „Техник на прецизна 
техника“, Наредба № 37 за придобиване на – 16/24.

Квалификация по професията „Техниктехно
лог по експлоатация и поддържане на хладилна 
и климатична техника в хранителновкусовата 
промишленост“, Наредба № 70 за придобиване 
на – 24/35.

Квалификация по професията „Техниктехнолог 
по качеството на храни и напитки“, Наредба № 45 
за придобиване на – 18/20.

Квалификация по професията „Технолог в сили
катните производства“, Наредба № 43 за придо-
биване на – 17/102.

Квалификация по професията „Тоноператор“, 
Наредба № 12 за придобиване на – 11/41.

Квалификация по професията „Треньор“, Наредба 
№ 16 за придобиване на – 12/81.

Квалификация по професията „Търговски предста
вител“, Наредба № 22 за придобиване на – 13/43.

Квалификация по професията „Финансист“, 
Наредба № 24 за придобиване на – 13/54.

Квалификация по професията „Финансов отче
тник“, Наредба № 25 за придобиване на – 14/71.

Квалификация по професията „Фирмен мени
джър“, Наредба № 28 за придобиване на – 15/81.

Квалификация по професията „Фотограф“, На-
редба № 11 за придобиване на – 11/30.

Квалификация по професията „Химикоператор“, 
Наредба № 42 за придобиване на – 17/89.

Квалификация по професията „Хлебарсладкар“, 
Наредба № 44 за придобиване на – 17/110.

Класифицирана информация, Закон за допълне-
ние на Закона за защита на – 103/28.

Кодекс за социално осигуряване, Закон за изме-
нение и допълнение на – 81/2.

Кодекс на труда, Закон за изменение и допъл-
нение на – 7/2.

Козметични продукти, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за из-
искванията към – 88/1.
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Командировъчни средства, ПМС № 331 за 
изменение на Наредбата за – при задграничен 
мандат, приета с ПМС № 188 на Министерския 
съвет от 2008 г. 103/34.

Комендантство – МО, Правилник за изменение 
и допълнение на Правилника за устройството и 
дейността на – 58/23.

Комисия за защита на конкуренцията, Правил-
ник за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – 95/29.

Комисия за защита на личните данни, Правил-
ник за изменение и допълнение на Правилника 
за дейността на – и на нейната администрация 
12/25; 20/39.

Комисия за защита на потребителите, ПМС 
№ 58 за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – към министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма и на нейната админи-
страция, приет с ПМС № 139 на Министерския 
съвет от 2006 г. 22/3.

Комисия за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси, Правилник за изменение 
и допълнение на Правилникa за организацията 
и дейността на – 62/36.

Комисия за разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност, Правилник за изменение 
и допълнение на Правилника за дейността на – и 
разузнавателните служби на Българската народна 
армия и нейната администрация 48/18.

Комисия за регулиране на съобщенията, Правил-
ник за изменение и допълнение на Правилника за 
устройството, дейността, организацията на работа 
на – и структурата на нейната администрация 
23/6; Правилник за устройството, дейността, 
организацията на работа, числеността на – и 
структурата на нейната администрация 52/24.

Комисия за установяване на имущество, придоби
то от престъпна дейност, Правилник за изменение 
и допълнение на Правилника за устройството и 
дейността на – 27/43; 59/100.

Комисия за финансов надзор, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 21/3; Наредба № 45 
за достъпа до съхраняваните от – документи 23/42.

Комплексни разрешителни, ПМС № 208 за из-
менение и допълнение на Наредбата за условията 
и реда за издаване на – , приета с ПМС № 238 на 
Министерския съвет от 2009 г. 69/3.

Комуникационно оборудване, Наредба № Н-2 
за определяне като негодно на игрално и – и за 
реда и начина за бракуването и унищожаването 
му 52/48.

Конвенция, Международна – за арест на кораби, 
1999 г. 10/6; Консулска – между Република Бъл-
гария и Черна гора 13/3; – на Съвета на Европа 
за закрила на децата от сексуална експлоатация 
и сексуално насилие 33/36; – за правата на хората 
с увреждания 37/2; – за статута на лицата без 
гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 
1954 г. 60/82; – за намаляване на случаите на лица 
без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в 
Ню Йорк 60/91; Закон за отменяне на Закона за 

приемане на декларация по смисъла на чл. 42, 
§ 1 от – за международни железопътни превози 
(COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн 91/2.

Конвойна дейност, Инструкция за изменение 
и допълнение на Инструкция № Із-1143 от 2011 г. 
за организацията и реда за осъществяване на – в 
Министерството на вътрешните работи 95/36.

Консервация и рестав рация, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за 
условията и реда за създаване и поддържане на 
публичен регистър на лицата, които имат право 
да извършват дейности по – 33/56.

Конституционен съд, Правилник за изменение 
и допълнение на Правилника за организацията 
на дейността на – 71/8.

Консулски длъжностни лица, Инструкция за 
изменение на Инструкция № 1 от 2007 г. за при-
лагане на Наредбата относно реда за назначаване 
и приемане на почетни (нещатни) – 62/73.

Консултативен съвет за подпомагане на Ми
нистерския съвет при формиране на държавната 
политика в област та на защитата при бедствия, 
ПМС № 97 за приемане на Правилник за устрой-
ството и дейността на – 41/3.

Контролнопропускателни пунктове, Инструк-
ция за изменение и допълнение на Инструкция 
№ Iз-1405 от 2009 г. за реда за осъществяване на 
граничния паспортно-визов контрол на гранич-
ните – 64/55.

Контролнотехническа инспекция към министъра 
на земеделието и храните, Правилник за изменение 
на Устройствения правилник на – 21/38; Правил-
ник за изменение и допъл нение на Устройствения 
правилник на – 62/31.

Кораби, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, 
маневриране и престой на – в пристанищата и 
рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване 
на – и слизане на брега на екипажа, на пътни-
ците или други лица, както и за връзка на – с 
брега 83/25; Наредба за изменение на На редба 
№ 7 от 2006 г. за условията и реда за ползването, 
поддържането и съхранението на системата за 
наблюдение и контрол на риболовните – и бордо-
вото оборудване 84/46; Наредба за изменение на 
Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изиск-
вания и оценяване съответствието на оборудването 
на морските – 84/47.

Корабни екипажи, Наредба № Н-22 за уста-
новяване на употребата на алкохол или други 
упойващи вещества на членовете на – 77/12.

Корабоплаване, ПМС № 61 за изменение и до-
пълнение на Наредбата за системите за движение, 
докладване и управление на трафика и информа-
ционно обслужване на – в морските пространства 
на Република България, приета с ПМС № 200 на 
Министерския съвет от 2005 г. 24/3.

Критични инфраструктури, ПМС № 256 за 
приемане на Наредба за реда, начина и компе-
тентните органи за установяване на – и обектите 
им и оценка на риска за тях 81/52.
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Кръв и кръвни съставки, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 5 от 2005 г. за ус-
ловията и реда за безвъзмездно предоставяне на 
медицински изделия за вземане, диагностициране, 
преработване и съхраняване на – 98/12.

Култура, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за закрила и развитие на – 77/5.

Културен институт, ПМС № 21 за одобряване 
на единни разходни стандарти за финансиране 
през 2012 г. на държавните – в системата на 
Министерството на културата, осъществяващи 
дейности в областта на сценичните изкуства 14/31.

Културно наследство, ПМС № 8 за приемане 
на Правилник за устройството и дейността на 
Нацио налния институт за недвижимо – 8/26; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-4 от 2009 г. за реда за водене на Регистъра 
на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за – 17/55; 
33/56.

Културни ценности, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № Н-00-0005 от 2010 г. за 
условията и реда за възпроизвеждане на – в копия, 
реплики и предмети с търговско предназначение 
13/27; 95/19; Инструкция № 1 за взаимодействие 
между Министерството на културата, Минис-
терството на вътрешните работи и Прокурату-
рата на Република България срещу престъпните 
посегателства, имащи за предмет – 79/40; ПМС 
№ 276 за изменение и допълнение на Наредбата за 
обхвата, структурата, съдържанието и методоло-
гията за изработване на плановете за опазване и 
управление на единичните или груповите недви-
жими – , приета с ПМС № 45 на Министерския 
съвет от 2011 г. 87/10; Наредба № Н-12 за реда 
за идентифициране, деклариране, предоставяне 
на статут и за определяне на категорията на 
недвижимите – , за достъпа и подлежащите на 
вписване обстоятелства в Националния регистър 
на недвижимите – 98/13.

Л

Лекарствени продукти, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за ус-
тройството, реда и организацията на работата на 
аптеките и номенклатурата на – 2/16; Наредба 
№ 1 за изискванията към рекламата на – 10/11; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за заплаща-
не на – по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за – в 
хуманната медицина, на медицински изделия 
и на диетични храни за специални медицински 
цели 49/121; ПМС № 188 за изменение и допъл-
нение на Правилника за условията и реда за 
работа на Комисията по прозрачност по Закона 
за – в хуманната медицина, приет с ПМС № 300 
на Министерския съвет от 2007 г. 67/30; ПМС 
№ 196 за изменение и допълнение на Наредбата 
за регулиране и регистриране на цените на – , 
условията, правилата и критериите за включване, 
промени и/или изключване на – от Позитивния 
лекарствен списък и условията и реда за работа 
на Комисията по цени и реимбурсиране, приета 

с ПМС № 340 на Министерския съвет от 2011 г. 
68/10; Закон за изменение и допълнение на Закона 
за – в хуманната медицина 102/68.

Летища, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване 
експлоатационната годност на граждански – , 
летателни площадки, системи и съоръжения за 
наземно обслужване, за лицензиране на летищни 
оператори и оператори по наземно обслужване 
и за достъпа до пазара по наземно обслужване 
в – 38/35; Наредба № 14 от 15 октомври 2012 г. 
за – и летищното осигуряване 86/1; 87/52 (про-
дължение от бр. 86).

Лечебни заведения, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за – 54/3; Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. 
за критериите, показателите и методиката за 
акредитация на – 57/37; Наредба № Н-8 за опре-
деляне на условията и реда за ползване на – към 
Министерството на отбраната 63/23.

Лечение на български граждани в чужбина, 
Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за 
заплащане на – по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона 
за здравето 1/29.

Линия на бедност за страната, ПМС № 252 за 
определяне размера на – за 2013 г. 80/12.

Лихва, ПМС № 100 за определяне размера на 
законната – по просрочени задължения в левове 
и във валута 42/8.

Лични данни, Инструкция за изменение и 
допълнение на Инструкция № Iз-381 от 2009 г. 
за реда за обработка на – в Министерството на 
вътрешните работи 75/53.

Лични документи, Инструкция № Із-1107 за 
условията и реда за съхранението и унищожа-
ването на преписките по прилагане на прину-
дителни административни мерки по Закона за 
българските – 58/37.

Лицензи, ПМС № 200 за допълнение на На-
редбата за условията и реда за издаване на – на 
консултанти за оценяване на съответствието на 
инвестиционните проекти и/или упражняване 
на строителен надзор, приета с ПМС № 247 на 
Министерския съвет от 2003 г. 68/19.

Лов и опазване на дивеча, Закон за изменение 
на Закона за – 102/64.

М

Медицински изделия, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 54/5.

Медицински стандарт „Неонатология“, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 
2010 г. за утвърждаване на – 9/44.

Медицински стандарт „Психиатрия“, Наредба 
за изменение на Наредба № 24 от 2004 г. за ут-
върждаване на – 49/111.

Медицински стандарт за трансплантация на 
органи, тъкани и клетки, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за ут-
върждаване на – 66/8.

Междуведомствена комисия за възстановяване 
и подпомагане към Министерския съвет, ПМС 
№ 77 за изменение и допълнение на Правилни-
ка за организацията и дейността на – , приет с 
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ПМС № 58 на Министерския съвет от 2010 г. 
32/28; ПМС № 237 за изменение и допълнение 
на Правилника за организацията и дейността 
на – , приет с ПМС № 58 на Министерския съвет 
от 2010 г. 75/28.

Междуведомствен съвет по въпросите на гра
ничния контрол, ПМС № 213 за изменение и 
допълнение на Правилника за устройството и 
дейността на – , приет с ПМС № 70 на Минис-
терския съвет от 1998 г. 71/11.

Междуведомствен съвет по участието на Репуб
лика България в НАТО, ПМС № 202 за изменение 
и допълнение на ПМС № 71 на Министерския 
съвет от 2005 г. за създаване на – 68/20.

Междуведомствен съвет по отбранителна индус
трия и сигурност на доставките към Министерския 
съвет, ПМС № 120 за създаване на – 49/16.

Международна организация за спътникови те
лекомуникации ИНТЕЛСАТ, Закон за денонсиране 
на Споразумението за – 32/5.

Международна статистическа класификация на 
болестите и проблемите, свързани със здравето, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 42 от 2004 г. за въвеждане на, – десета реви-
зия 103/72.

Меморандум, – в областта на европейската и 
евро-атлантическата интеграция между правител-
ството на Република България и правителството 
на Грузия 32/33.

Меморандум за разбирателство, – (MP) меж-
ду Министерството на отбраната на Република 
България и Министерството на отбраната на 
Чешката република и Министерството на отбра-
ната на Република Естония и Министерството на 
отбраната на Република Финландия и правител-
ството на Република Унгария и Министерството 
на отбраната на Италианската република и Ми-
нистерството на отбраната на Република Латвия 
и Министерството на националната отбрана на 
Република Литва и министъра на отбраната на 
Кралство Нидерландия и Министерството на 
отбраната на Кралство Норвегия и министъра 
на националната отбрана на Република Полша 
и правителството на Румъния и Министерството 
на отбраната на Република Словения и прави-
телството на Кралство Швеция и Департамента 
по отбраната на Съединените американски щати 
относно способности за стратегически въздушни 
превози (SAC) 15/6; Първо изменение на – между 
Министерството на отбраната на Репуб лика Бъл-
гария, Министерството на отбраната на Чешката 
република, Министерството на отбраната на Ре-
публика Естония, Министерството на отбраната 
на Република Финландия, правителството на 
Република Унгария, Министерството на отбраната 
на Италианската република, Министерството на 
отбраната на Република Латвия, Министерството 
на националната отбрана на Република Литва, 
министъра на отбраната на Кралство Нидерлан-
дия, Министерството на отбраната на Кралство 
Норвегия, министъра на националната отбрана 
на Република Полша, правителството на Румъ-
ния, Министерството на отбраната на Република 
Словения, правителството на Кралство Швеция и 
Департамента по отбрана на Съединените амери-
кански щати относно способности за стратегиче-
ски въздушни превози (SAC) 21/34; – в областта на 

туризма между Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма на Република България 
и Министерството на туризма и историческото 
наследство на Палестинската власт 25/36; – за 
е-инфраструктурата в Югоизточна Европа между 
Министерството на образованието, ученето през 
целия живот и религиозните въпроси – Република 
Гърция, Министерството на образованието и на-
уката – Република Албания, Министерството на 
съобщенията и транспорта – Босна и Херцеговина, 
Министерството на образованието, младежта и 
науката – Репуб лика България, Министерството 
на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията – Република България, Генерал-
ния секретариат за изследвания и технологии, 
Министерството на информационното общество 
и администрацията – Република Македония, 
Академията на науките на Молдова – Република 
Молдова, Минис терството на науката – Черна 
гора, Националната служба за научни изследва-
ния – Румъния, Министерст вото на образованието 
и науката – Република Сърбия, и Съвета по научни 
и технологични изследвания на Турция – Репу-
блика Турция 30/31; – между Националния ста-
тистически институт на Република България и 
Националния институт по статистика на Румъния 
за сътрудничество в областта на статистиката 
34/25; – между правителството на Република 
България и правителството на Държавата Катар 
за сътрудничество в областта на здравеопазва-
нето 46/10; Изменение на – относно бъдещето 
на Здравната мрежа на страните от Югоизточна 
Европа в рамките на Процеса за сътрудничество 
в Югоизточна Европа 50/33; – за икономическо 
сътрудничество между Министерството на ико-
номиката, енергетиката и туризма на Република 
България и Департамента по външна търговия 
и икономическо сътрудничество на провинция 
Гуандун на Китайската народна република 
72/15; – между Министерството на отбраната 
на Република България и Министерството на 
отбраната на Репуб лика Ирак за сътрудничество 
в областта на отбраната 75/44; – между Минис-
терството на здравеопазването на Република 
България и Световната здравна организация чрез 
нейния Регионален офис за Европа 82/72; – меж-
ду Министерството на отбраната на Република 
България, Департамента на националната отбра-
на на Канада, Министерството на отбраната на 
Република Хърватия, Министерството на отбра-
ната на Чешката република, Министерството на 
отбраната на Кралство Дания, Министерството 
на отбраната на Република Естония, Федералното 
министерство на отбраната на Федерална репу-
блика Германия, Министерството на отбраната 
на Италианската република, Министерството на 
отбраната на Република Латвия, Министерството 
на националната отбрана на Република Литва, 
министъра на отбраната на Кралство Нидерлан-
дия, Министерството на отбраната на Кралство 
Норвегия, министъра на националната отбрана 
на Република Полша, Румънското министерство 
на националната отбрана, Министерството на 
отбраната на Словашката република, Минис-
терството на отбраната на Република Словения, 
Министерството на националната отбрана на 
Република Турция, Министерството на отбра-
ната на Обединено кралство Великобритания и 
Северна Ирландия, Департамента по отбрана на 
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Съединените американски щати и Върховното 
главнокомандване на Обединените въоръжени 
сили на НАТО в Европа относно финансира-
нето на проектирането и изграждането на нови 
съоръжения за Международното училище във 
Върховното главнокомандване на Обединените 
въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) 
95/20; – за икономическо сътрудничество между 
Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма на Република България и Комисията 
по търговия на Шанхай, Китайска народна ре-
публика 98/6.

Мерки срещу изпирането на пари, Закон за 
изменение и допълнение на Закона за – 102/62.

Меценатство, Закон за изменение и допълне-
ние на Закона за – 20/2; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за реда 
за водене и поддържане на регистрите по Закона 
за – 53/93.

Минимална работна заплата, ПМС № 250 за 
определяне нов размер на – за страната 80/10.

Министерски съвет, ПМС № 128 за изменение 
и допълнение на Устройствения правилник на – и 
на неговата администрация, приет с ПМС № 229 
на – от 2009 г. 50/27; ПМС № 345 за изменение 
и допълнение на Устройствения правилник на 
Министерския съвет и неговата администрация, 
приет с ПМС № 229 на – от 2009 г. 103/54.

Министерство на вътрешните работи, ПМС 
№ 15 за изменение на Правилника за прила-
гане на Закона за – , приет с ПМС № 126 на 
Министерския съвет от 2006 г. 12/6; ПМС № 54 
за изменение и допълнение на Правилника за 
устройството, дейността и структурата на ме-
дицинския институт на – , приет с ПМС № 210 
на Министерския съвет от 2011 г. 21/32; Закон 
за изменение и допълнение на Закона за – 44/2; 
ПМС № 131 за определяне на първостепенния 
и второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити в – 49/102; ПМС № 166 за изменение и 
допълнение на Правилника за прилагане на За-
кона за – , приет с ПМС № 126 на Министерския 
съвет от 2006 г. 60/31; Наредба № Iз-1809 за усло-
вията и реда за постъпване на държавна служба 
в – 73/38; Инструкция № Iз-2295 за организация 
на дейността в – по териториалното обслужване 
на гражданите 92/40.

Министерство на здравеопазването, ПМС № 195 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – , приет с ПМС № 256 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г. 68/4; ПМС № 324 за 
изменение на ПМС № 256 на Министерския съвет 
от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник 
на – 101/5.

Министерство на земеделието и храните, ПМС 
№ 20 за изменение и допълнение на Устройстве-
ния правилник на – , приет с ПМС № 265 на 
Министерския съвет от 2009 г. 14/25.

Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма, ПМС № 98 за изменение и допълнение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 268 на Министерския съвет от 2009 г. 41/5.

Министерство на културата, ПМС № 155 за 
изменение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 239 на Министерския съвет от 
2009 г. 57/10.

Министерство на правосъдието, ПМС № 152 за 
приемане на Устройствен правилник на – 56/5.

Министерство на отбраната, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 
2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение 
и съхраняване на длъжностните разписания и 
длъжностните характеристики в – , структурите 
на пряко подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия 18/71.

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, ПМС № 274 за изменение и 
допълнение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 271 на Министерския съвет от 
2009 г. 87/8; ПМС № 292 за изменение на Устрой-
ствения правилник на – , приет с ПМС № 271 на 
Министерския съвет от 2009 г. 94/19.

Министерство на физическото възпитание и 
спорта, Наредба за изменение на Наредба № Н-1 
от 2007 г. за условията и реда за финансово под-
помагане от Министерството на – на спортни 
дейности 17/120; ПМС № 125 за изменение на 
ПМС № 195 на Министерския съвет от 2009 г. за 
закриване на Държавната агенция за младежта и 
спорта и за приемане на Устройствен правилник 
на – 50/24; ПМС № 161 за изменение и допълнение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 195 на Министерския съвет от 2009 г. 58/6.

Митнически регистри, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-1 от 2012 г. за 
пренасянето през границата на страната на па-
рични средства, благородни метали, скъпоценни 
камъни и изделия със и от тях и водене на – по 
чл. 10а от Валутния закон 98/40.

Младеж, Закон за – 31/2.
Младежки дейности, Наредба № 2 за условията 

и реда за финансово подпомагане на – 77/27.
Млечни продукти, ПМС № 119 за приемане на 

Наредба за специфичните изисквания към – 48/6.
Мляко, Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните из-
исквания при производството, съхранението и 
транспортирането на сурово краве – и изисква-
нията за търговия и пускане на пазара на – и 
млечни продукти 16/59.

Мобилизация, ПМС № 211 за приемане на На-
редба за условията и реда за провеждане на – 71/10.

Морски лица, Наредба № 6 за компетентност 
на – в Репуб лика България 31/37.

Морски пространства, вътрешни водни пътища 
и пристанища на Република България, Закон за 
допълнение на Закона за – 32/4.

Моторни превозни средства, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. 
за регистрацията, отчета, пускането в движение 
и спирането от движение на – и на ремаркетата, 
теглени от тях 67/40; Наредба за изменение на 
Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на 
нови – и техните ремаркета 75/53.

Музеи, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № Н-5 от 2009 г. за реда за създаване на 
научни групи към – 5/34.

Музей „Борис Христов“ – София, Правилник за 
устройството и дейността на – 39/33.
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Навигационни съоръжения, Наредба за измене-

ние и допълнение на Наредба № 141 от 2002 г. за 
удостоверяване експлоатационната годност на – за 
въздушна навигация и кацане 29/30.

Награждаване, Закон за – на лица за особени 
заслуги към българската държава и нацията 89/2.

Наземно цифрово телевизионно радиоразпръсква
не, ПМС № 6 за осигуряване на средства за крайни 
декодиращи устройства на лица със специфични 
социални потребности за приемане на наземно 
цифрово телевизионно радиоразпръскване и за 
провеждане на национална информационна кам-
пания за въвеждане на – 7/18.

Наказания и задържане под стража, Закон за 
изменение и допълнение на Закона за изпълнение 
на – 103/22.

Наказателен кодекс, Закон за допълнение 
на – 19/2; Закон за изменение и допълнение 
на – 60/13.

Наказателнопроцесуален кодекс, Закон за из-
менение и допълнение на – 19/2.

Наркотични вещества, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за контрол върху – и 
прекурсорите 83/2.

Народна просвета, Наредба за допълнение на 
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподава-
телска работа и реда за определяне на числеността 
на персонала в системата на – 117/119; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 
2003 г. за документите за системата на – 61/49.

Насърчаване на заетостта, ПМС № 64 за 
изменение и допълнение на Правилника за при-
лагане на Закона за – , приет с ПМС № 131 на 
Министерския съвет от 2003 г. 26/39.

Национален архивен съвет, ПМС № 18 за при-
емане на Правилник за състава на – и реда за 
неговата работа 12/9.

Национален институт за недвижимо култур
но наследство, Наредба № Н-3 за създаването, 
съдържанието, поддържането, съхраняването 
и използването на Националния документален 
архив на – и научния архив на музеите 11/20.

Национален институт за помирение и арбитраж, 
Правилник за изменение и допълнение на Пра-
вилника за устройството и дейността на – 29/30; 
Правилник за изменение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – 59/100.

Национален музей на образованието – гр. Габрово, 
Правилник за устройството и дейността на – 5/27.

Национален рамков договор, – за медицинските 
дейности между Националната здравноосигури-
телна каса и Българския лекарски съюз за 2012 г. 
3/8; – за денталните дейности между Национал-
ната здравноосигурителна каса и Българския 
зъболекарски съюз за 2012 г. 3/46.

Национален координационен център по контра
пролиферация, ПМС № 50 за определяне на Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“ за – 20/36.

Национален референдум, ПМС № 333 за приема-
не на план-сметка за разходите по подготовката 
и произвеждането на – на 27 януари 2013 г. с 
въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика 
в Република България чрез изграждане на нова 

ядрена електроцентрала?“ 103/35; ПМС № 335 за 
определяне на Тарифа, по която се заплащат пре-
даванията по Българската национална телевизия 
и Българското национално радио и техните реги-
онални центрове в рамките на информационно-
разяснителната кампания за – на 27 януари 2013 г. 
с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика 
в Република България чрез изграждане на нова 
ядрена електроцентрала?“ 103/36.

Национален съвет по превенция на престъпност
та, ПМС № 215 за създаване на – 72/3.

Национален център за информация и докумен
тация, Правилник за устройството и дейността 
на – 25/37; Правилник за изменение и допълне-
ние на Правилника за устройството и дейността 
на – 55/44.

Национален център „Европейски младежки про
грами и инициативи“, ПМС № 294 за изменение и 
допълнение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 99 на Министерския съвет от 
2007 г. 94/20.

Национална агенция за оценяване и акредитация, 
ПМС № 342 за изменение и допълнение на Пра-
вилника за дейността на – , приет с ПМС № 25 
на Министерския съвет от 2005 г. 103/46.

Национална база данни „Население“, Наредба за 
изменение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и 
начина за предоставяне достъп на органите на 
съдебната власт до – 34/27.

Национална визова информационна система на 
Република България, ПМС № 133 за изменение 
и допълнение на Наредбата за реда за достъп 
до – и до Визовата информационна система на 
Европейския съюз, приета с ПМС № 129 на Ми-
нистерския съвет от 2011 г. 51/3.

Национална здравноосигурителна каса, Пра-
вилник за устройството и дейността на – 53/78; 
Закон за бюджета на – за 2013 г. 101/2.

Национална компания „Стратегически инфра
структурни проекти“, Правилник за устройството, 
функциите и дейността на – 38/38.

Национална млечна квота, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 23 от 2007 г. за 
управление на – 64/59.

Национална разузнавателна служба, Инструкция 
за изменение на Инструкция № Я-966 от 2010 г. 
за военната служба в – 90/26.

Национална сигурност, ПМС № 183 за изме-
нение на ПМС № 181 на Министерския съвет от 
2009 г. за определяне на стратегическите обекти 
и дейности, които са от значение за – 67/2.

Национална служба за съвети в земеделието, 
Правилник за изменение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – 21/38; Правилник 
за изменение и допълнение на Правилника за 
устройството и дейността на – 65/2.

Национална служба по зърното към министъра на 
земеделието и храните, Правилник за изменение 
на Устройствения правилник на – 21/38.

Национална служба по зърното и фуражите, 
Правилник за изменение и допълнение на Ус-
тройствения правилник на – към министъра на 
земеделието и храните 9/8.
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Национална схема за екомаркировка, Наредба 
за отменяне на Наредба № 3 от 2003 г. за – 55/68.

Национална схема за управление по околна среда 
и одитиране, ПМС № 204 за отменяне на Наред-
бата за – , приета с ПМС № 61 на Министерския 
съвет от 2003 г. 68/22.

Национални паркове, Правилник за допълнение 
на Правилника за устройството и дейността на 
дирекциите на – 29/29.

Национално издателство за образование и наука 
„Аз Буки“, Правилник за допълнение на Правил-
ника за устройството и дейността на – 16/15.

Незаконно придобито имущество, Закон за от-
немане в полза на държавата на – 38/2; Закон за 
изменение и допълнение на Закона за отнемане 
в полза на държавата на – 103/20.

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 пътни-
ците по – във вътрешноградския транспорт и 
транспорта в планински и други райони 2/70; 
Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2005 г. 
за условията и реда за предоставяне на средства 
за субсидиране на превоза на пътниците по – във 
вътрешноградския транспорт и транспорта в 
планински и други райони 9/71.

Номера, адреси и имена, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за 
правилата за разпределение и процедурите по 
първично и вторично предоставяне за ползване, 
резервиране и отнемане на – 74/13.

Нормативни актове на Министерския съвет,  
ПМС № 56; ПМС № 132; ПМС № 159; ПМС 

№ 293; за изменение на – 21/33; 51/2; 58/5; 94/19.
ПМС № 4; ПМС № 7; ПМС № 38; ПМС № 44; 

ПМС № 45; ПМС № 52; ПМС № 59; ПМС № 80; 
ПМС № 91; ПМС № 113; ПМС № 118; ПМС № 150; 
ПМС № 162; ПМС № 165; ПМС № 169; ПМС № 174; 
ПМС № 220; ПМС № 251; ПМС № 291; ПМС 
№ 300; ПМС № 319; ПМС № 341; ПМС № 346; 
ПМС № 347; за изменение и допълнение на – 6/12; 
8/2; 17/2; 18/9; 18/9; 20/37; 21/4; 33/26; 36/4; 47/6; 
48/2; 55/16; 58/8; 58/14; 61/2; 62/2; 72/15; 80/10; 
92/7; 94/33; 99/28; 103/45; 103/55; 103/56.

Нотариуси, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – и нотариалната дейност 95/2.

О
Обекти от военновременната система, ПМС 

№ 63 за изменение на ПМС № 64 на Минис-
терския съвет от 2008 г. за определяне на – за 
управление на държавните органи 24/4; ПМС 
№ 281 за изменение и допълнение на ПМС № 64 
на Министерския съвет от 2008 г. за определяне 
на – за управление на държавните органи 90/7.

Областни администрации, ПМС № 55 за изме-
нение и допълнение на Устройствения правилник 
на – , приет с ПМС № 121 на Министерския 
съвет от 2000 г. 21/33; ПМС № 83 за изменение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 121 на Министерския съвет от 2000 г. 34/5; ПМС 
№ 175 за изменение на Устройствения правилник 
на – , приет с ПМС № 121 на Министерския съ-

вет от 2000 г. 62/4; ПМС № 189 за изменение на 
Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 121 на Министерския съвет от 2000 г. 67/31.

Областни дирекции „Земеделие“, Правилник 
за изменение на Устройствения правилник 
на – 21/38.

Обменни бюра, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и 
реда за вписване в регистъра и изискванията към 
дейността на – 48/24; 59/110.

Обществен превоз, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за – на 
пътници и товари на територията на Република 
България 52/34.

Обществени колекции, Наредба № Н-9 за реда 
за създаването и управлението на – 39/35.

Обществени поръчки, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 33/2.

Общинска собственост, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 91/2.

Общност за управление по околна среда и одит 
(EMAS), Наредба № Н-2 за реда за регистрира-
не, подновяване на регистрацията и контрол по 
Схемата на – 55/65.

Одитори, Правилник за изменение и допълне-
ние на Правилника за дейността на Комисията 
за публичен надзор над регистрираните – 6/16; 
Правилник за дейността на Комисията за публи-
чен надзор над регистрираните – 55/44.

Околна среда, Закон за изменение и допълне-
ние на Закона за опазване на – 32/5; ПМС № 81 
за приемане на Правилник за устройството и 
дейността на Предприятието за управление на 
дейности те по опазване на – 33/29.

Омбудсман, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 29/7.

Оперативна програма за развитие на сектор 
„Рибарство“, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските 
области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа 
за прилагане на местните стратегии за развитие 
и покриване на текущите разходи на рибарските 
групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво раз-
витие на рибарските области“ от – на Република 
България, финансирана от Европейския фонд за 
рибарство за програмен период 2007/2013 г. 25/43; 
Наредба № 6 за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. 
„Производствени инвестиции в аквакултурата“ 
по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов 
във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг 
на продукти от риболов и аквакултура“ от – на 
Република България, финансирана от Европей-
ския фонд за рибарство за програмен период 
2007/2013 г. 35/45; Наредба № 5 за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 1.3. „Инвестиции на борда на 
риболовните кораби и селективност“ по Прио-
ритетна 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. 36/10; 
Наредба № 7 за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. 
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„Инвестиции в преработка и маркетинг на продук-
ти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна 
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни 
водоеми, преработка и маркетинг на продукти от 
риболов и аквакултура“ от – (2007/2013) (ОПРСР) 
на Република България, финансирана от Евро-
пейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС 36/45; 
Наредба № 9 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 Репуб лика България, 
финансирана от Европейския фонд за рибарство 
за програмен период 2007/2013 г. 44/32; 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. 
„Безвъзмездна финансова помощ за постоянно 
прекратяване на риболовни дейности“ по При-
оритетна 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. 45/74; 
Наредба № 10 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 разтовар-
ване 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. 50/40; 
Наредба № 11 за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. 
„Колективни дейности“ по Приоритетна ос № 3 
„Мерки от общ интерес“ от – 2007/2013 г. на Ре-
публика България, финансирана от Европейския 
фонд за рибарство на Европейския съюз 51/8; 
Наредба № 12 за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. 
„Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритет-
на ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни 
водоеми, преработка и маркетинг на продукти 
от риболов и аквакултура“ от – 2007/2013 г. на 
Република България, финансирана от Европейския 
фонд за рибарство на Европейския съюз 51/53; 
Наредба № 13 за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. 
„Развитие на нови пазари и промоционални кам-
пании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ 
интерес“ от Оперативна програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ на Република България, 
финансирана от Европейския фонд за рибар-
ство на ЕС за Програмен период 2007/2013 г. 
51/94; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 30 от 2010 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
за изпълнение на дейностите по Приоритетна 
ос № 5 „Техническа помощ“ от – на Република 
България, финансирана от Европейския фонд 
за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. 
76/120; Наредба № 16 за условията и реда за пре-
доставяне 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 за 
рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. 78/24; 
Наредба № 18 за 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 – на Република България, 
финансирана от Европейския фонд по рибарство 
за Програмен период 2007 – 2013 г. 83/33.

Оперативна програма „Транспорт“, ПМС № 28 
за изменение и допълнение на ПМС № 258 на 
Министерския съвет от 2007 г. за приемане на 
детайлни правила за допустимост на разходите 
по – , съфинансирана от Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за регионално развитие, за 
финансовата рамка 2007 – 2013 г. 14/43.

Опиоиди, Наредба № 2 за условията и реда за 
осъществяване на програми за лечение с агонис-
ти и агонисти-антагонисти на лица, зависими 
към – 49/103.

Опитни животни, Наредба № 20 за минимал-
ните изисквания за защита и хуманно отношение 
към – и изискванията към обектите за използва-
нето, отглеждането и/или доставката им 87/16.

Организации на работниците и служителите 
и на работодателите, ПМС № 13 за изменение 
и допълнение на Наредбата за определяне на 
реда за установяване наличието на критериите 
за представителност на – , приета с ПМС № 152 
на Министерския съвет от 2003 г. 10/4.

Оръжия, боеприпаси, – и пиротехнически из-
делия, ПМС № 71 за приемане на Наредба за 
условията и реда за осъществяване на дейност-
ите, свързани с – , и контрола над тях в Главна 
дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпъл-
нение на наказанията“ към Министерството 
на правосъдието 29/12; – взривни вещества и 
пиро технически изделия, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 73/1; Наредба № Із-2205 
за условията и реда за извършване на контрол 
върху дейностите с – 85/83.

Осигурителни вноски, ПМС № 32 за изменение 
и допълнение на Наредбата за елементите на 
възнаграждението и за доходите, върху които се 
правят – , приета с ПМС № 263 на Министерския 
съвет от 1999 г. 16/3.

Осигурителни каси, ПМС № 249 за изменение 
и допълнение на Наредбата за – , приета с ПМС 
№ 89 на Министерския съвет от 2001 г. 80/9.

Основен пакет от здравни дейности, гарантиран 
от бюджета на НЗОК, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за опре-
деляне на – 99/60; 100/1.

Отопление, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и 
реда за отпускане на целева помощ за – 45/85.

Отпадъци, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация 
на – 23/41; Закон за управление на – 53/2; ПМС 
№ 271 за приемане на Наредба за опаковките и – от 
опаковки 85/15; Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 15 от 2004 г. за предаване 
и приемане на, – резултат от корабоплавателна 
дейност, и на остатъци от корабни товари 101/17.

Отпадъчни води, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за издаване 
на разрешителни за заустване на – във водни 
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обекти и определяне на индивидуалните емиси-
онни ограничения на точковите източници на 
замърсяване 14/68.

Официална сортова листа на Република Бъл
гария, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за 
сортоизпитване, признаване, вписване и отпис-
ване на сортовете растения в и от – 13/23; 74/10.

Оценители, ПМС № 139 за изменение и до-
пълнение на Наредбата за анализите на правното 
състояние и приватизационните оценки и за усло-
вията и реда за лицензиране на – , приета с ПМС 
№ 113 на Министерския съвет от 2002 г. 52/15.

П
Пазари, Методика за условията и реда за оп-

ределяне, анализ и оценка на съответните – и 
критериите за определяне на предприятия със 
значително въздействие върху – 89/63.

Парични помощи, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване 
и изплащане на – за профилактика и рехабили-
тация 14/92.

Парникови газове, ПМС № 223 за определяне 
на тръжен продавач на квоти за емисии на – на 
Република България в Европейската схема за 
търговия с емисии (ЕСТЕ) 74/4.

Патентно ведомство на Република България, 
Устройствен правилник на – 61/43.

Пенсии, ПМС № 33 за изменение и допълнение 
на Наредбата за – и осигурителния стаж, приета 
с ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 
16/4; ПМС № 248 за изменение и допълнение на 
Наредбата за – и осигурителния стаж, приета с 
ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 80/9.

Пенсионноосигурителни дружества, Наредба 
№ 47 за изискванията към информационните 
системи на – 57/37.

Пенсионни права, ПМС № 262 за приемане на 
Наредба за прехвърляне на – от и към пенсионни-
те схеми на Европейския съюз, на Европейската 
централна банка и на Европейската инвестици-
онна банка 82/68.

Пенсионно осигуряване, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за ин-
дивидуалните заявления за участие във фонд за 
допълнително задължително – 64/60.

План, – между Министерството на здравеопаз-
ването на Република Бъл га рия и Министерството 
на здраве опазването на Държавата Израел за 
сътрудничество в областта на здравеопазването 
и медицинската наука 84/45.

Пластмаси, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите 
и предметите от – , предназначени за контакт с 
храни 2/23; Наредба за допълнение на Наредба 
№ 2 от 2008 г. за материалите и предметите от – , 
предназначени за контакт с храни 25/43.

Платежни инструменти, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за 
условията и реда за изпълнение на платежни 
операции и за използване на – 57/41.

Подземни води, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, 
ползване и опазване на – 15/49.

Пожари, Наредба № 8 за условията и реда за 
защита на горските територии от – 38/44.

Пожарна безопасност, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Iз-2815 от 2011 г. 
за реда за осъществяване на разрешителна и 
контролна дейност на търговци, извършващи 
дейности по – в обекти и/или експлоатация на 
уреди и съоръжения, свързани с – 11/6; 98/7.

Посевен материал, Наредба за изменение на 
Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на – от 
зърнени култури на пазара на Европейския съюз 
40/36; Наредба за изменение на Наредба № 8 от 
2007 г. за процедурите по сертификация и/или 
одобрение на произвеждания и търгуван – от гру-
пите земеделски растения – зърнени, маслодайни 
и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи 
и цвекло 79/22.

Потребителски кредит, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 91/3.

Почивна база „Орлица“ – Пампорово, ПМС № 22 
за създаване на – 14/31.

Почивна база „Слънчев бряг“, ПМС № 17 за 
създаване на – 12/8.

Пощенска услуга, ПМС № 130 за приемане на 
Нормативи за определяне гъстотата на точките 
за достъп до пощенската мрежа на пощенския 
оператор със задължение за извършване на уни-
версалната – , така че да съответстват по брой 
и гъстота на нуждите на потребителите 50/28.

Пощенски марки, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за услови-
ята и реда за издаване, пускане и изваждане от 
употреба на – , пощенски продукти и специални 
пощенски печати 11/59.

Правоспособност за управление на МПС, Наред-
ба за изменение и допълнение на Наредба № 36 
от 2006 г. за изискванията за психологическа 
годност и условията и реда за провеждане на 
психологическите изследвания на кандидати за 
придобиване на – , на водачи на МПС и на пред-
седатели на изпитни комисии и за издаване на 
удостоверения за регистрация за извършване на 
психологически изследвания 41/13; 69/20; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 
2004 г. за условията и реда за провеждането на 
изпитите на кандидати за придобиване на – и 
реда за провеждане на проверочните изпити 
95/30; Инструкция за изменение и допълнение 
на Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране 
и провеждане на изпитите на кандидатите за 
придобиване на – 95/33.

Превозвачи, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № Н-14 от 2009 г. за начина на 
провеждане, обхвата и организацията на контрол-
ните проверки на пътя и в предприятията и за 
класифицирането на – и на лицата, извършващи 
превози за собствена сметка 20/66.

Предоставяне на средства, ПМС № 24 за – по 
бюджета на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за 2012 г. за изпла-
щане на задълженията по проект „Укрепване на 
бреговете на река Арда в района на град Кър-
джали“ 14/33; ПМС № 66 за – от републиканския 
бюджет за придобиване на акции от държавата 
във връзка с увеличаването на капитала на 
търговско дружество 27/4; ПМС № 179 за – по 
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бюджета на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за 2012 г. за изпла-
щане на пълния размер на просрочените парични 
задължения по проект „Укрепване на бреговете 
на река Арда в района на град Кърджали“ 63/2; 
ПМС № 187 за – от централния бюджет за 2012 г. 
по бюджета на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма за финансиране изпълне-
нието на Мярка 1 от мерките за реализация на 
Иновационната стратегия на Република България 
67/30; ПМС № 194 за – от централния бюджет 
за 2012 г. по бюджета на Министерството на 
външните работи за изпаднали в беда български 
граждани 68/3; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-5 от 2007 г. за усло вията и реда 
за провеждане на конкурси за – от Национален 
фонд ,,Култура“ 92/39.

Предоставяне на финансови средства, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № РД-
16-1117 от 2010 г. за условията и реда за – на 
сдруженията на потребителите от държавата 5/33; 
ПМС № 39 за – от централния бюджет за 2012 г. 
по бюджета на Министерството на земеделието и 
храните за финансиране изпълнението на проект 
„Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта 
на страната в периода 2012 – 2015 г. чрез ново 
самолетно заснемане“ за нуждите на Системата 
за идентификация на земеделските парцели 18/7; 
ПМС № 122 за – от централния бюджет за 2012 г. 
по бюджета на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма за финансово осигуря-
ване на програмата за национална туристическа 
реклама и на дейностите по извеждане на първи 
и втори блок на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД 50/17; 
ПМС № 210 за – на училища във връзка с високите 
постижения на техни ученици на международни 
състезания и олимпиади 71/9.

Представително облекло, Наредба № 1 за – на 
лицата от педагогическия персонал в детските 
градини, училищата и обслужващите звена 33/56.

Приватизация и следприватизационен контрол, 
Закон за изменение на Закона за – 20/4.

Приемни семейства, ПМС № 197 за изменение 
и допълнение на Наредбата за условията и реда 
за кандидатстване, подбор и утвърждаване на – и 
настаняване на деца в тях, приета с ПМС № 314 
на Министерския съвет oт 2006 г. 68/11.

Природен газ, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 6 от 2004 г. за технически 
правила и нормативи за проектиране, изграждане 
и ползване на обектите и съоръженията за пренос, 
съхранение, разпределение и доставка на – 1/43.

Природен парк, Устройствен правилник на 
дирекция на – „Златни пясъци“ 12/30; Устрой-
ствен правилник на дирекция на – „Шуменско 
плато“ 12/34; Устройствен правилник на дирекция 
на – „Странджа“ 12/37; Устройствен правилник 
на дирекция на – „Рилски манастир“ 12/41; Ус-
тройствен правилник на дирекция на – „Русенски 
Лом“ 12/45; Устройствен правилник на дирек-
ция на – „Сините камъни“ 12/49; Устройствен 
правилник на дирекция на – „Персина“ 12/53; 
Устройствен правилник на дирекция на – „Вито-
ша“ 12/57; Устройствен правилник на дирекция 
на – „Врачански Балкан“ 12/61; Устройствен 

правилник на дирекция на – „Беласица“ 12/65; 
Устройствен правилник на дирекция на – „Бъл-
гарка“ 12/69.

Присъдена издръжка, ПМС № 57 за изменение и 
допълнение на Наредбата за определяне на реда 
за изплащане от държавата на – , приета с ПМС 
№ 167 на Министерския съвет от 2011 г. 22/2.

Пристанища, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 919 от 2000 г. за събиране 
на статистическа информация за дейността на 
пристанищните оператори и собствениците на – и 
пристанищни съоръжения в Република Бълга-
рия 53/94; Задължителни правила за изменение 
и допълнение на Задължителните правила за 
морските – на Република България 57/42; ПМС 
№ 186 за приемане на Наредба за организаци-
ята за осъществяване на граничен паспортен, 
митнически, здравен, ветеринарномедицински 
и фитосанитарен контрол, както и контрол на 
транспортните средства в – на Република Бъл-
гария, обслужващи кораби от международно 
плаване 67/4; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за 
експлоатационна годност на – 99/45.

Пробационни мерки, Закон за признаване, 
изпълнение и изпращане на съдебни решения 
и решения за пробация с оглед упражняване на 
надзор върху – и алтернативните санкции 25/5.

Програма, – за сътрудничество в областта на 
образованието, науката и културата между прави-
телството на Република България и Организацията 
за освобождение на Палестина (действаща в полза 
на Палестинската власт) за периода 2012 – 2014 г. 
18/17; – за обмен в областта на културата, науката, 
образованието и спорта между правителството на 
Република България и правителството на Ислям-
ска република Иран 32/29; – за сътрудничество в 
областта на културата, науката и образованието 
между правителството на Република България 
и правителството на Арабска република Египет 
за периода 2012 – 2014 г. 42/37; – между Минис-
терството на културата на Република България 
и Министерството на културата на Алжирската 
демократична и народна република за сътруд-
ничество в областта на културата за периода 
2012 – 2014 г. 93/11.

Програма за развитие на селските райони за 
пе риода 2007/2013 г., Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за условията 
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Подпомагане на полупазар-
ни стопанства в процес на преструктуриране“ 
от – 15/44; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка „Създаване на стопанства на млади 
фермери“ по – 23/8; 60/97; Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. 
за условията и реда за прилагане на мярка 214 
„Агроекологични плащания“ от – 23/11; Наред-
ба 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 – 28/19; 54/88; Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 21 от 2008 г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
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помощ по мярка „Подоб ряване икономическата 
стойност на горите“ от – 28/20; 55/63; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 
2008 г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обно-
вяване и развитие на населените места“ от – 28/22; 
54/92; 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 ико-
номиката в селските райони“ от – 28/23; 54/94; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 27 от 2008 г. за условията и реда за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
„Създаване на организации на производители“ 
по – 28/25; Наредба за изменение на Наредба 
№ 32 от 2008 г. за условията и реда за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ 
от – 28/28; 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“ по – 53/93; Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. 
за условията и реда за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за 
създаване и развитие на микропредприятията“ 
от – 55/64; 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 – 55/64; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за усло-
вията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Насърчаване на 
туристическите дейности“ от – 55/64; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 
2008 г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Пре-
доставяне на съвети и консултиране в земедели-
ето в България и Румъния“ по – 56/30; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 
2008 г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Пър-
воначално залесяване на неземеделски земи“ 
от – 60/130; 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, информа-
ционни дейности и разпрост ранение на научни 
знания“ по – 60/131; 79/22; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за ус-
ловията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности“ от – 71/20; Наредба № 14 за условията 
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално 
и транснационално сътрудничество“ от – 72/16; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне 
на финансова помощ за изпълнение на дейност-
ите по линия на техническата помощ от – 81/56; 
Наредба за изменение на Наредба № 11 от 2009 г. 
за условията и реда за прилагане на мярка 214 
„Агроекологични плащания“ от – 85/87; ПМС 
№ 308 за изменение на ПМС № 59 на Минис-
терския съвет от 2011 г. за условията и реда за 

отпускане на безлихвени заеми на общините от 
централния бюджет за финансиране на разходи 
за окончателни плащания по одобрени проекти 
по – и за тяхното възстановяване 98/5.

Продуктова такса, ПМС № 115 за изменение 
и допълнение на Наредбата за определяне на 
реда и размера за заплащане на – за продукти, 
след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 
на Министерския съвет от 2008 г. 47/8; ПМС 
№ 239 за изменение на Наредбата за определяне 
на реда и размера за заплащане на – за продукти, 
след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 
на Министерския съвет от 2008 г. 75/29.

„Проект за разширение на метрото в София 
І етап – ІІ метродиаметър: участък Пътен възел 
„Надежда“ (МС 5II) – бул. Черни връх (МС 11II)“, 
ПМС № 212 за осигуряване на средства чрез 
бюджета на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията за 
финансиране на окончателни плащания по – 71/11.

Производители на плодове и зеленчуци, Наред-
ба за изменение и допълнение на Наредба № 11 
от 2007 г. за условията и реда за признаване на 
организации на – и на техните асоциации и за 
условията и реда за одобряване и изменение на 
одобрените операционни програми 9/11; 62/33.

Прокуратура на Република България, Инструк-
ция № И-3 за организация на взаимодей ствието 
между – и военната полиция 94/56.

Промоционални програми за земеделски и хра
нителни продукти, ПМС № 41 за изменение и 
допълнение на Наредбата за условията и реда 
за избор, изпълнение и контрол на – , приета с 
ПМС № 34 на Министерския съвет от 2007 г. 18/8.

Протокол, – за стратегическа екологична оцен-
ка към Конвенцията по оценка на въздействието 
върху околната среда в трансграничен контекст 
13/14; Пети – за поправка към Договора от Ли-
сабон за изменение на Договора за Европейския 
съюз и на Договора за създаване на Европейската 
общност, подписан в Лисабон на 13 декември 
2007 г. 17/11; Седми – за поправка на Договора 
между Кралство Белгия, Чешката република, 
Кралство Дания, Федерална република Германия, 
Република Естония, Република Гърция, Кралство 
Испания, Френската република, Ирландия, Итали-
анската република, Република Кипър, Република 
Латвия, Република Литва, Великото херцогство 
Люксембург, Република Унгария, Република Мал-
та, Кралство Нидерландия, Република Австрия, 
Република Полша, Португалската репуб лика, 
Република Словения, Словашката република, 
Република Финландия, Кралство Швеция, Обе-
динено кралство Великобритания и Северна 
Ирландия (държави – членки на Европейския 
съюз) и Република България и Румъния за при-
съединяване на Република България и Румъния 
към Европейския съюз, подписан в Люксембург 
на 25 април 2005 г. 17/12; – за опазване на биоло-
гичното и ландшафтното разнообразие на Черно 
море към Конвенцията за опазване на Черно 
море от замърсяване, подписан на 14 юни 2002 г. 
29/21; – между правителството на Репуб лика Бъл-
гария и правителството на Република Молдова за 
прилагане на Споразумението между Европейска-
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та общност и Република Молдова за обратното 
приемане на пребиваващи без разрешение лица 
75/45; – между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република Молдова за 
прилагане на Споразумението между Европейска-
та общност и Република Молдова за обратното 
приемане на пребиваващи без разрешение лица 
80/30; – между Министерството на вътрешните 
работи на Република България и Министерството 
на вътрешните работи на Република Македония 
за прилагане на Споразумението между Европей-
ската общност и Бивша югославска република 
Македония за обратно приемане на незаконно 
пребиваващи лица 82/74; – за прилагане на Спо-
разумението между правителството на Република 
България и правителството на Република Косово 
за обратно приемане на незаконно пребиваващи 
лица 83/12; – за сътрудничество в областта на 
селското и горското стопанство между Минис-
терството на земеделието и храните на Република 
България и Министерството на земеделието на 
Палестинската власт 91/6; Изпълнителен – между 
правителството на Република България и прави-
телството на Руската федерация за прилагане на 
Споразумението между Европейската общност и 
Руската федерация за обратно приемане на лица 
от 25 май 2006 г. 101/11.

Професионално направление „Военно дело“, ПМС 
№ 205 за приемане на наредби за държавните 
изисквания за придобиване на висше образование 
по специалнос тите от – 68/22.

Публичночастно партньорство, Закон за – 45/49.
Пчелни майки, Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба № 47 от 2003 г. за производство 
и предлагане на пазара на елитни и племенни – и 
отводки (рояци) и реда за водене на регистър 94/49.

Първостепенни и второстепенни разпоредители 
с бюджетни кредити, ПМС № 234 за определяне 
на – в Министерството на физическото възпита-
ние и спорта 75/27.

Пътища, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 47/2; Наредба № РД-02-20-19 за 
поддържане и текущ ремонт на – 91/22.

Пътни превозни средства, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за 
периодичните прегледи за проверка на техничес-
ката изправност на – 99/51.

Р
Работно време, почивки и отпуски, ПМС № 47 

за изменение и допълнение на Наредбата за – , 
приета с ПМС № 72 на Министерския съвет от 
1986 г. 19/9.

Разплащателни ведомости, Инструкция за 
изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 
2005 г. за приемане и съхраняване на – на пре-
кратени осигурители без правоприемник 34/28.

Ратифициране, Закон за – на Конвен цията за 
статута на лицата без гражданство, приета на 
28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенци-
ята за намаляване на случаите на лица без 
гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню 
Йорк 11/2; Закон за – на Споразумението между 
правителството на Република България и прави-
телството на Конфедерация Швейцария за изме-
нение на чл. 3.2, параграф „а“ от Споразумени-

ето между правителството на Република Бълга-
рия и правителството на Конфедерация Швей-
цария за техническо сътрудничество 11/3; Закон 
за – на Измененията на Споразумението за опаз-
ване на китоподобните бозайници в Черно море, 
Средиземно море и съседната акватория на Ат-
лантическия океан 11/3; Закон за – на Споразу-
мението между Република България и Междуна-
родната банка за възстановяване и развитие 
(МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда 
за институционално развитие на Световната 
банка за укрепване на капацитета на Национал-
ния доверителен екофонд (НДЕФ) за финанси-
ране и изпълнение 17/2; Закон за – на Споразу-
мението между правителството на Република 
България и правителството на Румъния относно 
презгранични операции за Air Policing 18/3; Закон 
за – на Договора за присъединяване на Републи-
ка Хърватия към Европейския съюз 18/3; Закон 
за – на Изменение № 2 към Финансовия договор 
между Република България и Европейската ин-
вестиционна банка („България – проект Дунав 
мост“) и на Изменение № 1 към Финансовия 
договор между Република България и Европей-
ската инвестиционна банка („България – проект 
Дунав мост – Б“) 21/2; Закон за – на Споразуме-
нието за установяване на функционален блок 
въздушно пространство DANUBE FAB между 
Република България и Румъния, подписано на 
12 декември 2011 г. в Брюксел 25/3; Закон за – на 
Споразумението между Министерството на от-
браната на Република България и Министерство-
то на отбраната на Държавата Израел за военно 
сътрудничество във връзка с провеждане на во-
енни тренировки и учения 31/2; Закон за – на 
Споразумението за подкрепа на проекта между 
Република България и „Набуко Газ Пайплайн 
Интернешънъл“ ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн 
България“ – ЕООД, във връзка с тръбопровод-
ната система Набуко 42/5; Закон за – Изменени-
ето на Меморандума за разбирателство относно 
бъдещето на Здравната мрежа на страните от 
Югоизточна Европа в рамките на Процеса за 
сътрудничество в Югоизточна Европа 42/5; Закон 
за – Изменението на Споразумението между 
правителството на Република България и прави-
телството на Конфедерация Швейцария относно 
оказването на финансова помощ 42/5; Закон 
за – на Договора за подписка между Република 
България и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ 
БАНК ПЛС И РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕ-
ШЪНЪЛ във връзка с емитирането на облигации 
на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 
юни 2012 г., на Договора за фискално агентство 
между Република България в качеството на 
Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в 
качеството на Фискален агент и Платежен агент 
и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМ-
БУРГ) С.А. в качеството на Регистратор и Агент 
по прехвърлянето относно емитирането на об-
лигации на стойност до 950 000 000 евро, подпи-
сан на 4 юни 2012 г., и на Акта за поемане на 
задължения относно издаването на облигации с 
номинална стойност до 950 000 000 евро, подпи-
сан на 4 юни 2012 г. 46/2; Закон за – Изменени-
ето на Заемното споразумение (Втори проект за 
улесняване на търговията и транспорта) между 
Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие 48/2; Закон за – на 
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Споразумението за изменение, допълнение и 
продължаване действието на Споразумението за 
предоставяне на безвъзмездна помощ по Програ-
ма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в 
България“ между Глобалния фонд за борба сре-
щу СПИН, туберкулоза и малария и Минис-
терството на здравеопазването на Република 
България 50/3; Закон за – Изменението на Спо-
разумението за учредяване на Черноморска 
банка за търговия и развитие, прието с Решение 
№ 131 на Съвета на управителите на Банката от 
19 юни 2011 г. 50/3; Закон за – Изменението на 
Споразумението за сътрудничество между пра-
вителството на Република България и Европей-
ската организация за разработване на метеоро-
логични спътници (EUMETSAT) 52/2; Закон 
за – на Меморандума за разбирателство между 
правителството на Република България и Све-
товната банка за партньорство и оказване на 
техническа подкрепа във връзка с изпълнението 
на Структурните инструменти на Европейския 
съюз и на Меморандума за разбирателство меж-
ду правителството на Република България и 
Европейската инвестиционна банка за оказване 
на подкрепа при изпълнението на проекти, фи-
нансирани от Структурните инструменти на 
Европейския съюз 52/2; Закон за – на Спогодба-
та между Република България и Република Сър-
бия за социална сигурност 54/9; Закон за – на 
Протокола относно привилегиите и имунитети-
те на Центъра за правоприлагане в Югоизточна 
Европа 56/3; Закон за – на Споразумението за 
икономическо партньорство между държавите 
от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейска-
та общност и нейните държави членки, от друга 
страна 56/3; Закон за – на Решение на Европей-
ския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на 
член 136 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на механизъм 
за стабилност за държавите членки, чия то па-
рична единица е еврото 57/2; Закон за – на Спо-
разумението между правителството на Републи-
ка България и правителството на Руската феде-
рация относно организирането на ремонта и 
модернизацията на вертолети Ми-17 (Ми-8), Ми-
35 (Ми-24) и техните модификации на територи-
ята на Република България 60/6; Закон за – на 
Споразумението за изменение във връзка с Фи-
нансовия договор между Република България и 
Европейската инвестиционна банка за финанси-
ране на проект „България – регионално и общин-
ско водоснабдяване“ 60/13; Закон за – на Спора-
зумението между Европейската организация за 
безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОН-
ТРОЛ) и Република България относно таксите 
за аеронавигационно обслужване в зоните и 
районите на летищата 60/14; Закон за – измене-
нието на Учредителния договор на Международ-
ния валутен фонд за реформата на борда на из-
пълнителните директори 60/14; Закон за – на 
измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за 
опазване и използване на трансграничните водни 
течения и международните езера 73/10; Закон 
за – на Изменението на Гаранционното споразу-
мение между Кралство Белгия, Република Бъл-
гария, Чешката република, Кралство Дания, 
Федерална република Германия, Република Ес-
тония, Република Гърция, Кралство Испания, 
Френската република, Ирландия, Италианската 

република, Република Кипър, Репуб лика Латвия, 
Република Литва, Великото херцогство Люксем-
бург, Република Унгария, Малта, Кралство Ни-
дерландия, Република Австрия, Република Пол-
ша, Португалската република, Румъния, Репу-
блика Словения, Словашката република, Репу-
блика Финландия, Кралство Швеция, Обедине-
ното кралство Великобритания и Северна Ир-
ландия и Европейската инвестиционна банка за 
заемите, предоставени от Европейската инвес-
тиционна банка за финансиране на инвестици-
онни проекти в страните от Африка, Карибите 
и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни 
и територии 75/5; Закон за – на Споразумението 
за изменение и допълнение на Рамковото спора-
зумение относно изпълнението на Инициатива 
JEREMIE в Република България (Второ спора-
зумение за изменение) между правителството на 
Република България, представлявано от минис-
търа на икономиката, енергетиката и туризма, и 
Европейския инвестиционен фонд, и на Спора-
зумението за изменение и допълнение на Финан-
совото споразумение относно изпълнението на 
Инициатива JEREMIE в Република България 
(Второ споразумение за допълнение) между пра-
вителството на Република България, представля-
вано от министъра на икономиката, енергетика-
та и туризма, и Европейския инвестиционен фонд 
75/6; Закон за – на Допълни телния протокол от 
Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и обез-
щетяването към Протокола от Картахена по 
биологична безопасност 82/38; Закон за – на 
Меморандума за разбирателство между прави-
телството на Република България, представля-
вано от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, и правителството на Репуб-
лика Сърбия относно изпълнението на Програ-
мата за трансгранично сътрудничество Бълга-
рия – Сърбия по Инструмента за предприсъеди-
нителна помощ № CCI:2007CB16IPO006 и на 
Протокола за изменението му 84/8; Закон за – на 
Конвенцията на Съвета на Европа относно из-
пиране, издирване, изземване и конфискация на 
облагите от престъпление и относно финансира-
нето на тероризма 103/22.

Регионални инспекторати по образованието, 
Правилник за изменение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – 55/44.

Регионални инспекции по околната среда и водите, 
Правилник за допълнение на Правилника за 
устройството и дейността на – 29/29; Правилник 
за изменение и допълнение на Правилника за 
устройството и дейността на – 58/22.

Регистър на населението, Наредба № РД-02-
20-6 за издаване на удостоверения въз основа 
на – 37/23; Наредба за изменение на Наредба 
№ РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостове-
рения въз основа на – 69/20.

Регистър на научната дейност в Република Бълга
рия, Инструкция № 1 за реда за водене на – 5/29.

Рибарство и аквакултури, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 59/2; 102/2.

Риболовен дневник, Наредба за изменение на На-
редба № 43 от 2006 г. за реда за водене на – 79/22.
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С
Самоосигуряващи се лица, ПМС № 31 за изме-

нение и допълнение на Наредбата за обществено 
осигуряване на – , българските граждани на ра-
бота в чужбина и морските лица, приета с ПМС 
№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. 16/2; ПМС 
№ 247 за изменение и допълнение на Наредбата 
за обществено осигуряване на – , българските 
граждани на работа в чужбина и морските лица, 
приета с ПМС № 30 на Министерския съвет от 
2000 г. 80/8; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, 
сроковете, начина и реда за подаване и съхране-
ние на данни от работодателите, осигурителите 
за осигурените при тях лица, както и от – 103/73.

Селскостопанска академия, ПМС № 29 за изме-
нение и допълнение на Устройствения правилник 
на – , приет с ПМС № 226 на Министерския съвет 
от 2008 г. 14/47.

Селскостопански продукти, Наредба № 15 за 
реда за предоставяне на обезпечения за издава-
не на лицензии за внос и износ, сертификати за 
предварително фиксиране и удостоверения за 
възстановяване за – от или за трети страни 78/18.

Семейни помощи за деца, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 54/2; 103/28; ПМС 
№ 301 за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 139 
на Министерския съвет oт 2002 г. 95/5; 

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 придо-
биване на – 32/35.

Син език по преживните животни, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 19 от 
2005 г. за профилактика, ограничаване и ликви-
диране на болестта – 62/32.

Скъпоценни камъни, Наредба № Н-1 за прена-
сянето през границата на страната на парични 
средства, благородни метали, – и изделия със 
и от тях и водене на митнически регистри по 
чл. 10а от Валутния закон 10/38.

Служба „Военна полиция“, ПМС № 95 за прие-
мане на Класификатор на длъжностите на воен-
нослужещите в – 39/6.

Служебно оръжие, Инструкция № Із-37 за 
условията и реда за носене на – от държавните 
служители в Министерството на вътрешните 
работи 7/113; Инструкция № И-1 за условията и 
реда за носене на – от служителите на Главна 
дирекция „Охрана“ 75/59.

Служители, ПМС № 184 за привеждане в съ-
ответствие на категориите на – по Закона за Ми-
нистерството на вътрешните работи и ранговете 
на служителите по Закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност“ от резерва със званията 
на военнослужещите по Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България 67/2; 
Наредба № Iз-1681 за определяне на условията и 
реда за осигуряване на безплатна храна за – на 
МВР, работещи при специфични условия и рискове 
за живота и здравето, и на ободряващи напит-
ки за – на МВР, които работят на смени 67/39; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Iз-1681 от 2012 г. за определяне на условията 

и реда за осигуряване на безплатна храна за – на 
МВР, работещи при специфични условия и рискове 
за живота и здравето, и на ободряващи напитки 
за – на МВР, които работят на смени 78/15; ПМС 
№ 336 за изменение на Наредбата за заплатите 
на – в държавната администрация, приета с ПМС 
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. 103/38.

Социална пенсия, ПМС № 332 за определяне 
размера на – за старост 103/34.

Социално подпомагане, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 32/2.

Специална предприсъединителна програма на 
Европейския съюз за развитие на земеделието и 
селските райони в Репуб лика България (САПАРД), 
ПМС № 266 за изменение и допълнение на ПМС 
№ 40 на Министерския съвет от 2005 г. за услови-
ята и реда за отпускане на временни безлихвени 
заеми на общините от централния бюджет за 
финансиране на разходи по одобрени проекти 
по – и за възстановяването им 84/36.

Специална техника, Наредба № Iз-2061 за ре-
гистрацията и отчета на бронираната, колесната, 
верижната техника, влекачите и – на Министер-
ството на вът  решните работи 79/15.

Спогодба, Изменения на Европейската – за 
работата на екипажите на превозните средства, 
извършващи международни автомобилни превози 
(Приети от Работната група по автомобилен транс-
порт на Икономическата комисия за Европа към 
Организацията на обединените нации на нейната 
93 сесия през 1999 г., нотифицирани на догова-
рящите страни и влезли в сила на 27 февруари 
2004 г.) 27/24; Изменения на Европейската – за 
работата на екипажите на превозните средства, 
извършващи международни автомобилни пре-
вози и Приложението към Европейската – за 
работата на екипажите на превозните средства, 
извършващи международни автомобилни прево-
зи (Приети от Работната група по автомобилен 
транспорт на Икономическата комисия за Европа 
към Организацията на обединените нации на 
нейната 98 сесия през 2004 г., нотифицирани на 
договарящите страни и влезли в сила на 16 юни 
2006 г.) 27/25; Изменения на Европейската – за 
работата на екипажите на превозните средства, 
извършващи международни автомобилни превози 
и Приложението към Европейската – за работата 
на екипажите на превозните средства, извършващи 
международни автомобилни превози (Приети от 
Работната група по автомобилен транспорт на 
Икономическата комисия за Европа към Орга-
низацията на обединените нации на нейната 103 
сесия през 2008 г., нотифицирани на договарящите 
страни и влезли в сила на 20 септември 2010 г.) 
27/35; – между правителството на Република 
България и Кабинета на министрите на Украйна 
за сътрудничество в областта на защитата на 
авторското право и сродните права 95/17.

Споразумение, – между Република Австрия, 
Република България, Република Унгария, Румъ-
ния и Република Турция относно проекта „На-
буко“ 2/4; Изменение на Заемното – „Проект за 
развитие на общинската инфраструктура“ между 
Република България и Международната банка 
за възстановяване и развитие, сключено чрез 
размяна на писма от 5 и 17 май 2011 г. 3/6; – за 
сътрудничество между Министерството на отбра-
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ната на Република България и Министерството 
на отбраната на Украйна 4/3; – между правител-
ството на Република България и правителството 
на Република Корея за взаимното признаване 
и подмяната на нацио налните свидетелства 
за управление на моторни превозни средства 
6/13; – между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република Индия за 
сътрудничество в областта на здравеопазването 
и медицината 8/36; – между правителството на 
Република България и правителството на Дър-
жавата Катар за освобождаване от изискванията 
за визи на притежателите на дипломатически и 
специални паспорти 9/3; – между правителството 
на Република България и правителството на Ру-
мъния относно съвместен контрол за преминаване 
на границата 9/4; Двугодишно – за сътрудничест-
во между Министерството на здравеопазването 
на Република България и Регионалния офис 
за Европа на Световната здравна организация 
2012 – 2013 г. 12/12; Многостранно – между 
страните от Югоизточна Европа за изпълнение 
на Конвенцията за оценка на въздействието 
върху околната среда в трансграничен контекст 
14/64; – за участието на Република България и 
Румъния в Европейското икономическо прос-
транство и Заключителeн акт 19/14; – между 
правителството на Република България и прави-
телството на Китайската народна република за 
взаимно освобождаване от изискването за виза 
за притежатели на дипломатически и служебни 
паспорти 26/42; – между Министерството на от-
браната на Република България и Министерството 
на отбраната на Република Албания относно без-
възмездно предоставяне на право на ползване на 
софтуерен продукт „Национален кодификационен 
инструмент „Булкод“ 26/43; – между правителст-
вото на Република България и правителството 
на Конфедерация Швейцария за изменение на 
чл. 3.2, параграф „а“ от – между правителство-
то на Република България и правителството на 
Конфедерация Швей цария за техническо сътруд-
ничество 30/30; – между Агенцията за ядрено 
регулиране на Република България и Комисията 
за ядрено регулиране на Съединените американ-
ски щати за обмен на техническа информация 
и сътрудничество по въпросите на ядрената 
безопасност 33/50; – между Министерство то на 
отбраната на Република Бълга рия и Афганис-
танската национална полиция за безвъзмездно 
предоставяне на военно имущество на Регионална 
дирекция № 18 35/44; – между правителството на 
Република България и Министерския съвет на 
Босна и Херцеговина за взаимна защита и обмен 
на класифицирана информация 37/19; – между 
правителст вото на Република България и пра-
вителството на Държавата Израел за двустранно 
сътрудничество в област та на промишлената 
научноизследователска и развойна дейност в 
частния сектор 41/6; Регионално – относно ра-
диотелефонната служба по вътрешните водни 
пътища (RAINWAT) 44/16; – между правителство-
то на Република България и правителството на 
Черна гора за научно-техническо сътрудничество 
47/23; Изменения на – между правителството 
на Република България и правителството на 
Конфедерация Швейцария относно оказването 
на финансова помощ, сключени чрез размяна 
на писма на 31 юли 2006 г., 15 ноември 2006 г. и 

5 декември 2006 г. 51/5; Изменение на – между 
правителството на Република България и прави-
телството на Конфедерация Швейцария относно 
оказването на финансова помощ, извършено чрез 
размяна на писма на 30 ноември 2011 г. и на 16 
март 2012 г. 51/7; – между правителството на 
Република България и правител ството на Репу-
блика Хърватия за полицейско сътрудничество 
53/72; – между правителството на Република 
България и правителството на Държавата Израел 
за сътрудничество в борбата срещу незаконния 
трафик и злоупотребата с упойващи и психо-
тропни вещества и други тежки престъпления 
56/26; – между правителството на Република 
България и правителството на Азербайджанската 
репуб лика за взаимна защита и обмен на кла-
сифицирана информация 57/32; – за подкрепа на 
проекта между Република България и „Набуко 
Газ Пайплайн Интернешънъл“ ГМБХ и „Набуко 
Газ Пайплайн България“ – ЕООД, във връзка с 
Тръбопроводната система Набуко 59/70; – за из-
менение, допълнение и продължаване действието 
на – за предоставяне на безвъзмездна помощ по 
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в 
България“ между Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария и Министерство-
то на здравеопазването на Република България 
61/6; – между правителст вото на Република Бъл-
гария и правителството на Република Кипър за 
взаимна защита на класифицираната информация 
62/27; – между страните – членки на Здравната 
мрежа на Югоизточна Европа, относно договоре-
ностите със страната домакин за седалището на 
Секретариата на Здравната мрежа на Югоизточна 
Европа 66/2; – между правителството на Репу-
блика България и правителството на Румъния 
относно презгранични операции за Air Policing 
66/28; – за услуги за обмен на Eвропейска база 
данни за корабите/корпусите 66/42; – между пра-
вителството на Република България и правител-
ството на Република Казахстан за икономическо 
сътрудничество 68/34; – между правителството 
на Република България и правителството на 
Руската федерация относно организирането на 
ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17 
(Ми-8), Ми-35 (Ми-24) и техните модификации на 
територията на Репуб лика България 68/36; – за 
изменение на – между правителството на Репуб-
лика България и правителството на Грузия за 
обмен и взаимна защита на класифицираната 
информация 68/38; – между правителството на 
Република България и правителството на Со-
циалистическа репуб лика Виетнам за взаимна 
защита и обмен на класифицирана информация 
69/14; – между правителството на Република 
България и правителството на Ислямска репу-
блика Афганистан за сътрудничество в борбата 
с престъпността 78/10; – между Министерството 
на вътрешните работи на Репуб лика България 
и Националната агенция за борба с природните 
бедствия на Ислямска република Афганистан 
за сътрудничество при бедствия 78/13; – между 
Академията на Министерството на вътрешните 
работи на Република България и Полицейската 
академия на Ислямска репуб лика Афганистан 
за сътрудничество в областта на обучението 
и квалификацията на полицейски служители 
78/14; – между правителството на Република 
България и правителството на Република Косово 
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за обрат но приемане на незаконно пребиваващи 
лица 83/4; – между Европейската организация за 
безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОН-
ТРОЛ) и Репуб лика България относно таксите 
за аеронавигационно обслужване в зоните и 
районите на летищата 83/17; – между правител-
ството на Република България и правителството 
на Република Молдова за сътрудничество при 
бедствия 84/40; – за изменение и допълнение на 
Рамковото – относно изпълнението на Инициати-
ва JEREMIE в Република България (Второ спо-
разумение за изменение) между правителството 
на Република България, представлявано от ми-
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма, 
и Европейския инвестиционен фонд 85/51; – за 
изменение и допълнение на Финансовото – от-
носно изпълнението на Инициатива JEREMIE 
в Република България (Второ споразумение за 
допълнение) между правителството на Република 
България, представлявано от министъра на ико-
номиката, енергетиката и туризма, и Европейския 
инвестиционен фонд 85/55; – между правителство-
то на Република България и правителството на 
Грузия за освобождаване от изискването за виза 
на притежателите на дипломатически и служебни 
паспорти 91/5; – между правителството на Репу-
блика България и правителството на Държавата 
Катар за военно сътрудничество в областта на 
военното обучение, технологията и науките 
92/35; – между правителството на Република 
България и правителството на Република Косово 
за взаимна защита и обмен на класифицирана 
информация 101/6.

Средищни училища, ПМС № 263 за изменение 
на ПМС № 84 на Министерския съвет от 2009 г. 
за приемане на Списък на – в Република Бъл-
гария, определяне на критерии за включване в 
Списъка на – и приемане на финансови правила 
за разходване на средствата за допълнително 
финансиране за осигуряване обучението на пъ-
туващите ученици от – 84/13.

Средства за ограничаване на скоростта на 
движение, Наредба № РД-02-20-10 за условията 
за изграждане или монтиране върху платното за 
движение на изкуствени неравности и на други – и 
изискванията към тях 56/41.

Стипендии, ПМС № 177 за изменение и до-
пълнение на ПМС № 90 на Министерския съвет 
от 2000 г. за условията и реда за предоставяне 
на – на студентите, докторантите и специализан-
тите от държавните висши училища и научни 
организации 62/15.

Стокови борси и тържища, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 77/3.

Стратегически обекти, ПМС № 185 за изме-
нение на ПМС № 4 на Министерския съвет от 
2010 г. за определяне на списък на – от значение 
за националната сигурност, които се охраняват 
от Министерството на вътрешните работи 67/4.

Строежи, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на 
видовете – 98/37; Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане 
в експлоатация на – в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти 98/38.

Строителни конструкции, Наредба № РД-02-
20-19 от 2011 г. за проектиране на – на строежите 
чрез прилагане на европейската система за про-
ектиране на – 2/49.

Строителни отпадъци, ПМС № 277 за приемане 
на Наредба за управ ление на – и за влагане на 
рециклирани строителни материали 89/36.

Строителство, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на – 98/39.

Схеми и мерки за директни плащания, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 
2009 г. за условията и реда за подаване на заяв-
ления по – 21/38.

Схеми за национални доплащания, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. 
за специалните изисквания за участие в одобре-
ните – и за специфично подпомагане 21/72; 94/49; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 21 от 2010 г. за реда за контрол на изискванията 
на – към директните плащания 53/92.

Съвет за административната реформа, ПМС 
№ 325 за допълнение на Правилника за органи-
зацията и дейността на – , приет с ПМС № 283 
на Министерския съвет от 2009 г. 101/5.

Съвет за развитие при Министерския съвет, 
ПМС № 9 за изменение и допълнение на ПМС 
№ 110 на Министерския съвет от 2010 г. за съз-
даване на – 8/29.

Съвет по продуктите за растителна защита, 
Правилник за изменение и допълнение на Пра-
вилника за организацията и дейността на – 54/87.

Съвместна оперативна програма за трансгранич
но сътрудничество „Черно море 2007/2013 г.“, ПМС 
№ 70 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 безвъзмездна 
финансова помощ от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, – и от 
Финансовия механизъм на Европейското иконо-
мическо пространство 29/10.

Съдебна власт, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за – 50/6.

Т

Такси, ПМС № 375 от 2011 г. за приемане на 
Тарифа за – , които се събират от Българската 
агенция по безопасност на храните 1/1; ПМС 
№ 377 от 2011 г. за изменение на Тарифата за – за 
водовземане, за ползване на воден обект и за за-
мърсяване, приета с ПМС № 177 на Министерския 
съвет от 2011 г. 3/1; ПМС № 1 за приемане на 
Методика за определяне на разходоориентиран 
размер на – по чл. 7а от Закона за ограничаване 
на административното регулиране и админи-
стративния контрол върху стопанската дейност 
и разходването им 4/1; ПМС № 2 за изменение и 
допълнение на Тарифата за – , които се събират 
от Изпълнителна агенция „Нацио нален филмов 
център“ по Закона за филмовата индустрия, приета 
с ПМС № 104 на Министерския съвет от 2004 г. 
6/3; ПМС № 14 за приемане на Тарифа за – , 
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събирани за регистрация на предприятия, които 
осигуряват временна работа по Закона за насър-
чаване на заетостта 12/6; ПМС № 26 за приемане 
на Тарифа за – , които се събират от Агенцията 
за устойчиво енергийно развитие по Закона за 
енергийната ефективност и Закона за енергията 
от възобновяеми източници 14/38; ПМС № 67 за 
изменение и допълнение на Тарифа № 4 за – , 
които се събират в системата на Министерството 
на вътрешните работи по Закона за държавните – , 
одобрена с ПМС № 53 на Министерския съвет от 
1998 г. 27/4; ПМС № 92 за приемане на Методика 
за изчисляване на инфраструктурните – , събирани 
от управителя на железопътната инфраструктура 
36/8; ПМС № 94 за изменение и допълнение на 
Тарифата за – , които се събират по Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина, 
приета с ПМС № 296 на Министерския съвет от 
2007 г. 39/5; ПМС № 96 за утвърждаване на – за 
кандидатстване и за обучение в държавните 
висши училища за учебната 2012 – 2013 г. 40/8; 
ПМС № 138 за одобряване на Тарифа за – , които 
се събират по Закона за експортния контрол на 
продук ти, свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба 52/13; ПМС № 149 
за изменение и допълнение на Тарифата за – , 
които събират музеите, Националният институт 
за недвижимо културно наследство и Национал-
ната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за 
извършването на услуги и за издаването на до-
кументи и дубликати, одобрена с ПМС № 290 на 
Министерския съвет от 2011 г. 55/11; ПМС № 153 
за изменение на ПМС № 96 на Министерския 
съвет от 2012 г. за утвърждаване на – за канди-
датстване и за обучение в държавните висши 
училища за учебната 2012 – 2013 г. 57/3; ПМС 
№ 160 за допълнение на Тарифата за – , които се 
събират по Закона за лова и опазване на дивеча, 
приета с ПМС № 283 на Министерс кия съвет от 
2000 г. 58/5; ПМС № 167 за приемане на Наредба 
за военния отчет на български граждани и тех-
ника за мирно и военно време и за одобряване 
на Тарифа за – , събирани от Централното во-
енно окръжие и подчинените му терито риални 
структури по Закона за резерва на въоръжените 
сили на Република България 60/40; ПМС № 255 за 
изменение и допълнение на Тарифата за – , които 
се събират от органите на държавния здравен 
контрол и националните центрове по проблемите 
на общественото здраве по Закона за здравето, 
приета с ПМС № 242 на Министерския съвет от 
2007 г. 81/11; ПМС № 259 за приемане на Тарифа 
за – , събирани за регистрация за извършване на 
посредническа дейност по наемане на работа по 
Закона за насърчаване на заетостта 82/66; ПМС 
№ 289 за приемане на Тарифа за – , които се 
събират по Закона за хазарта 92/5; ПМС № 296 
за изменение и допълнение на Наредбата за – за 
използване на летищата за обществено ползване 
и за аеронавигационно обслужване в Република 
България, приета с ПМС № 280 на Министерския 
съвет от 1998 г. 94/22; ПМС № 298 за изменение 
на Тарифата за – , които се събират от Агенция 
„Пътна инфраструктура“, приета с ПМС № 219 
на Министерския съвет от 2008 г. 94/32; ПМС 
№ 306 за изменение на Тарифа № 1 към Закона 
за държавните – за – , събирани от съдилищата, 
прокуратурата, следствените служби и Министер-
ството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 на 

Министерския съвет от 1992 г. 98/4; ПМС № 328 
за изменение и допълнение на Тарифата за – , 
които се събират от Комисията за регулиране на 
съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните 
съобщения, приета с ПМС № 374 на Министерския 
съвет от 2011 г. 103/30; ПМС № 329 за изменение 
и допълнение на Тарифата за – , които се съби-
рат 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. 103/32; ПМС № 330 за изменение и до-
пълнение на Тарифа № 4 за – , които се събират 
в системата на Министерството на вътрешните 
работи по Закона за държавните такси, приета 
с ПМС № 53 на Министерския съвет от 1998 г. 
103/33; ПМС № 339 за одобряване на Тарифа 
за – , които се събират от Военно-географската 
служба за предоставяне на материали, данни и 
услуги от геодезическия и картографския фонд 
на Министерството на отбраната 103/42.

Таксиметров превоз, Наредба за изменение на 
Наредба № 34 от 1999 г. за – на пътници 13/110.

Текстилни продук ти, ПМС № 72 за изменение 
и допълнение на Наредбата за етикетирането и 
наименованията на – , приета с ПМС № 114 на 
Министерския съвет от 2006 г. 31/29.

Територии и устройствени зони, Наредба за 
изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за правила 
и нормативи за устройство на отделните видо-
ве – 76/138.

Трактори, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за 
одобрение на типа на двигатели с компресионно 
запалване и за одобрение на типа на нови – по 
отношение на емисиите на замърсители 60/95.

Трансплантация на органи, тъкани и клетки, 
Закон за изменение и допълнение на Закона 
за – 60/10.

Трудоустрояване, Наредба № РД-07-1 за опре-
деляне на работните места, подходящи за – на 
лица с намалена работоспособност 13/110.

Търговски регистър, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за – 25/2; 90/3.

Търговско дружество, ПМС № 172 за предоста-
вяне на средства от републиканския бюджет за 
придобиване на акции от държавата във връзка 
с увеличаването на капитала на – 61/5.

Тютюн, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – и тютюневите изделия 50/3.

У

Униформено облекло, Наредба № 17 за – и слу-
жебната карта на служителите в Изпълнителна 
агенция по рибарство и аквакултури, осъществя-
ващи контрол върху ползването и опазването на 
рибните ресурси по реда на Закона за рибарството 
и аквакултурите 80/38.

Устройство на територията, Закон за изме-
нение и допълнение на Закона за – 82/10.

Учебен център, Правилник за устройството, 
организацията и дейността на – 14/69.

Ученици, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда 
за прием и спортна подготовка на – в спортните 
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училища 43/57; ПМС № 110 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 2012 – 2013 г. 46/6; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-4 от 2008 г. за 
определяне броя на – в паралелка, делението на 
паралелките на групи и индивидуалното обучение 
в училищата по изкуствата и училищата по кул-
турата 77/26; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-5 от 2008 г. за приемане на – в 
училищата по изкуствата 92/39.

Учредителен договор, Изменение на – на Меж-
дународната банка за възстановяване и развитие, 
прието с Решение № 596, част A на Управител-
ния съвет на банката от 30 януари 2009 г. 51/4; 
Изменение на – на Международната финансова 
корпорация 56/26.

Ф

Физическо възпитание и спорт, ПМС № 265 
за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 151 
на Министерския съвет от 2003 г. 84/35; Закон 
за изменение и допълнение на Закона за – 87/2; 
102/61.

Финансов договор, Изменение № 2 към – между 
Република България и Европейската инвестици-
онна банка („България – проект Дунав мост“) 
34/9; – между Република България и Европей-
ската инвестиционна банка (България – проект 
„Дунав мост – транш II“) 34/10; Изменение № 1 
към – между Република България и Европейската 
инвестиционна банка („България – проект Дунав 
мост – Б“) 34/24; Изменение № 1 на – между Ре-
публика България и Европейската инвестиционна 
банка „България – проект Дунав мост“ 38/34.

Финансови институции, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 26 от 2009 г. за – 60/132.

Финансово подпомагане, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № Н-1 от 2007 г. 
за условията и реда за – от Министерството на 
физическото възпитание и спорта на спортни 
дейности 101/18.

Фискални устройства, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за 
регистриране и отчитане на продажби в търгов-
ските обекти чрез – 7/103; 27/46; 54/168; 102/100; 
Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 
2006 г. за регистриране и отчитане на продажби 
в търговските обекти чрез – 78/80.

Фонд за компенсиране на инвеститорите, На-
редба № 46 за реда и начина за изплащане на 
компенсации от – 33/62.

Фонд за органите на местното самоуправле
ние в България „ФЛАГ“ – ЕАД, ПМС № 134 за 
определяне на условията, критериите и реда за 
финансово подпомагане на общините за достъпа 
им до финансиране от – 52/3.

Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съо
ръжения“, ПМС № 236 за изменение и допълнение 
на Наредбата за реда за установяване, събиране, 

разходване и контрол на средствата и за размера 
на дължимите вноски във – приета с ПМС № 300 
на Министерския съвет от 2003 г. 75/28.

Фонд „Тютюн“, ПМС № 269 за създаване на 
ликвидационна комисия за извършване ликви-
дацията на закрития – 84/38.

Фуражи, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол 
върху – 20/39; Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 97/9.

Х
Хазарт, Закон за – 26/2; ПМС № 241 за при-

емане на Наредба за правилата, начините, тех-
ническите способи и изискванията за измерване 
на отстояние по чл. 44 от Закона за – 77/7; ПМС 
№ 270 за приемане на Наредба за документите, 
необходими за издаване на лицензи по Закона 
за – и за даване на разрешения за извършване 
на промени в тях 85/6.

Хазартни игри, Общи задължителни игрални 
условия и правила за организиране на – с игрални 
автомати 98/40.

Химични агенти, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита 
на работещите от рискове, свързани с експозиция 
на – при работа 2/52.

Химични вещества, ПМС № 376 от 2011 г. за 
приемане на Наредба за реда и начина за огра-
ничаване на производството, употребата или 
пускането на пазара на определени опасни – , 
смеси и изделия от Приложение XVII на Регла-
мент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 1/26; Закон за 
изменение и допълнение на Закона за защита от 
вредното въздействие на – и смеси 84/3.

Хора с увреждания, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за ус-
ловията и реда за осъществяване и контрол на 
дейностите по предоставяне на помощни средства, 
приспособления и съоръжения за – и медицински 
изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 
от Закона за интеграция на хората с уврежда-
ния 68/39; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 6 от 2008 г. за изискванията и 
параметрите на качеството за универсалната 
услуга, специалните мерки за – и реда за избор 
на предприятията, предоставящи обществени 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, 
и за възлагане на задължението за предоставяне 
на универсалната услуга 77/15.

Храни, ПМС № 102 за изменение и допълнение 
на Наредбата за изискванията за етикетирането 
и представянето на – , приета с ПМС № 136 на 
Министерския съвет от 2000 г. 42/8; Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. 
за специфичните изисквания към безопасността 
и качеството на – , предлагани в детските заве-
дения и училищата 60/131.

Ц
Ценни книжа, Закон за изменение и допълнение 

на Закона за публичното предлагане на – 103/4.
Цент рален кредитен регистър, Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 22 от 
2009 г. за – 31/66.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА

Съгласно Заповед № 250-05-123 от 29.08.2012 г. на председателя на Народното събрание 
(ДВ, бр. 68 от 2012 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест-
ник“ за 2013 г. са:

1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис-
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи: 

• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.; 
•  с  обем,  по-голям от  1  стандартна  страница – 40 лв.,  и по  35 лв.  за  всяка  следваща 

страница;
2. за покани и други обявления: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.; 
•  с  обем,  по-голям от  1  стандартна  страница – 70 лв.,  и по  60 лв.  за  всяка  следваща 

страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт 

таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ за всяка една публи-

кация на обявления за концесии – 50 лв.
	 	 *
	 *	 	 *

Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2013 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент 
за „Държавен вестник“ за 2013 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест 
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва 
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове 
в страната.

Централен орган за обществени поръчки, ПМС 
№ 87 за изменение и допълнение на ПМС № 112 
на Министерския съвет от 2010 г. за създаване 
на – за нуждите на органи на изпълнителната 
власт 35/2.

Централна комисия за борба срещу противо
обществените прояви на малолетните и непълно
летните към Министерския съвет, ПМС № 228 
за приемане на Правилник за устройството, 
организацията и дейността на – 75/21.

Център за развитие на човешките ресурси и 
регионални инициативи, Устройствен правилник 
на – 59/95.

Център за контрол и оценка на качеството на 
училищното образование, Правилник за измене-
ние на Правилника за устройството и дейността 
на – 72/16.

Център на промишлеността на Република 
България в Москва, Руска федерация, Устройствен 
правилник на – 76/116.

Център „Фонд за асистирана репродукция“, 
Правилник за изменение и допълнение на Пра-
вилника за организацията на работа и дейността 
на – 43/18; 56/29; 95/28; 103/70; ПМС № 344 за 
изменение на ПМС № 25 на Министерския съвет 
от 2009 г. за създаване на – 103/53.

Център „Фонд за лечение на деца“, ПМС № 74 
за изменение на ПМС № 280 на Министерския 
съвет от 2004 г. за създаване на – 30/10.

Цифрово телевизионно радиоразпръскване, ПМС 
№ 327 за допълнение на ПМС № 6 на Министер-
ския съвет от 2012 г. за осигуряване на средства 
за крайни декодиращи устройства на лица със 
специфични социални потребности за приемане 

на наземно – и за провеждане на национална 
информационна кампания за въвеждане на на-
земно – 103/30.

Ч
Частна охранителна дейност, Наредба за из-

менение на Наредба № Iз-2895 от 2011 г. за реда, 
по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона 
за – удостоверяват, че отговарят на изиск ванията 
на Закона за – 64/55.

Чужденци, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Із-1201 от 2010 г. за реда за времен-
но настаняване на чужденци, за организацията 
и дейността на специалните домове за временно 
настаняване на – 11/4; 57/36.

Ш
Шенгенско пространство, ПМС № 141 за измене-

ние и допълнение на ПМС № 373 на Министерския 
съвет от 2011 г. за одобряване финансирането на 
проекти, свързани с изпълнението на неотложни 
мерки за 2012 г. за присъединяването на Република 
България към – 53/65; ПМС № 240 за изменение 
и допълнение на ПМС № 373 на Министерския 
съвет от 2011 г. за одобряване финансирането на 
проекти, свързани с изпълнението на неотложни 
мерки за 2012 г. за присъединяването на Република 
България към – 77/6.

Я
Ядрена енергия, ПМС № 229 за приемане на 

нормативни актове по прилагането на Закона за 
безопасно използване на – 76/1.

Яйца, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за 
търговия с – за консумация 9/42.


