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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение	 за	 приемане	 на	 процедурни	
правила	за	условията	и	реда	за	пред-
лагане	на	кандидати	за	управител	на	
Националната	 здравноосигурителна	
каса,	 представянето	 и	 публичното	
оповестяване	 на	 документите	 и	 из-
слушването	на	кандидатите	в	Коми-
сията	 по	 здравеопазването,	 както	 и	
на	процедурата	за	избор	от	Народно-
то	събрание	 2

Президент на Републиката

	Указ № 28	за	насрочване	на	частичен	
избор	 за	 кмет	 на	 кметство	 Карлу-
ково,	 община	 Луковит,	 област	 Ловеч,
на	14	юни	2020	г.	 6

	Указ № 29	за	насрочване	на	частичен	
избор	 за	 кмет	 на	 кметство	 Тенево,	
община	 Тунджа,	 област	 Ямбол,	 на
14	юни	2020	г.	 6

Министерски съвет

	Постановление № 22 от	17	февруари	
2020	г.	за	приемане	на	Наредба	за	изис-
кванията	за	качеството	на	твърдите	
горива,	използвани	за	битово	отопле-
ние,	условията,	реда	и	начина	за	тех-
ния	контрол	 6

	Постановление № 23	 от	18	февруа-
ри	2020	г.	за	изменение	на	нормативни
актове	на	Министерския	съвет	 14

Министерство  
на правосъдието

	Наредба № Н-2	от	18	февруари	2020	г.	
за	утвърждаване	на	образци	на	запо-
вед	 за	 изпълнение,	 заявление	 за	 изда-
ване	на	 заповед	 за	изпълнение	и	дру-
ги	книжа	във	връзка	със	заповедното
производство	 14

 Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	2	от	2007	г.	 за	услови-
ята	и	реда	 за	 одобряване	на	 органи-
зациите,	които	обучават	медиатори;	
за	изискванията	за	обучение	на	медиа-
тори;	за	реда	за	вписване,	отписване	и	
заличаване	на	медиатори	от	Единния	
регистър	на	медиаторите	и	за	проце-
дурните	и	етични	правила	за	поведе-
ние	на	медиатора	 23

Министерство 
на транспорта, 

информационните 
технологии и съобщенията

	Наредба	за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№	22	от	2018	г.	за	техничес-
ките	 изисквания	 към	 корабите,	 пла-
ващи	по	вътрешните	водни	пътища	 25

Върховен 
административен съд

	Решение № 11921 от	16	август	2019	г.	
по	административно	дело	№	14100	от
2018	г.	 25
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ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 28
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :

Насрочвам частичен избор за кмет на 
кметство Карлуково, община Луковит, област 
Ловеч, на 14 юни 2020 г.

Издаден в София на 13 февруари 2020 г. 

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Данаил Кирилов
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УКАЗ № 29
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :

Насрочвам частичен избор за кмет на 
кметство Тенево, община Тунджа, област 
Ямбол, на 14 юни 2020 г.

Издаден в София на 13 февруари 2020 г. 

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Данаил Кирилов
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22  
ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

за приемане на Наредба за изискванията за 
качеството на твърдите горива, използвани за 
битово отопление, условията, реда и начина 

за техния контрол

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за изиск-
ванията за качеството на твърдите горива, 

използвани за битово отопление, условията, 
реда и начина за техния контрол.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Кожухаров

НАРЕДБА 
за изискванията за качеството на твърдите 
горива, използвани за битово отопление, 
условията, реда и начина за техния контрол

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. техническите изисквания и нормите за 

съдържание на обща сяра, пепел и обща влага, 
наричани общо „изисквания за качество“, на 
които трябва да съответстват въглищата и бри-
кетите, произведени от въглища, използвани 
за битово отопление, наричани за целите на 
тази наредба „твърди горива“, пуснати, пре-
доставени на пазара, пакетирани, етикетирани 
и разпространявани в Република България;

2. оценяването и удостоверяването на съот-
ветствието на твърдите горива с изискванията 
за качество;

3. видът на опаковката и етикета;
4. условията, редът и начинът за контрол 

на качеството на твърдите горива при тяхното 
пускане, предоставяне на пазара и разпростра-
нение, включително в обектите за продажба 
на населението;

5. условията и редът за унищожаване или 
безвъзмездно предоставяне на арбитражни 
проби от твърди горива или отнети в полза 
на държавата твърди горива.

Чл. 2. (1) Изискванията на наредбата се 
прилагат за въглища и брикети, произведени 
от въглища, използвани за битово отопление, 
предназначени за изгаряне в горивни инста-
лации с топлинна мощност, по-малка или 
равна на 0,5 МW.

(2) Изискванията на наредбата не се при-
лагат за твърдите горива, които:

1. подлежат на преработка или са пред-
назначени за преработка, преди крайното им 
разпространение;

2. са предназначени за научни изследвания 
и изпитвания;

3. са предназначени за изгаряне в индус-
триални и горивни инсталации, за които 
са установени норми за допустими емисии 
съгласно Наредба № 1 от 2005 г. за норми 
за допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от 
обекти и дейности с неподвижни източници 
на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.), Наредбата 
за ограничаване на емисиите на определени 


