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 Закон за изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния кодекс
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Закона за административното регулиране на икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход
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 Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия
по Закона за храните
135
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Президент на Републиката
 Указ № 56 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Вресово,
община Руен, област Бургас, на 27 юни
2021 г.

Министерство
на здравеопазването
 Наредба № 1 от 28 януари 2021 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ 138
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информационните
технологии и съобщенията
 Изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни
товари по шосе (ADR)
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и горите
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 Наредба № 6 от 11 февруари 2021 г.
за условията и реда за провеждане на
следдипломно обучение в областта на
ветеринарната медицина
162

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОД НО С ЪБРА Н И Е
УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, приет от
44-то Народно събрание на 10 февруари 2021 г.
Издаден в София на 15 февруари 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Администра
тивнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30
от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94
от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г.,
бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от
2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г.,
бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г., бр. 42 и 77
от 2018 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2019 г. – бр. 36 от 2019 г.; изм., бр. 94
от 2019 г. и бр. 44 и 98 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 133 ал. 6 се изменя така:
„(6) Когато компетентният съд не може да
разгледа административно дело, то се изпраща
в равен по степен съседен съд, като:
1. ако компетентен е районен съд, делото се
изпраща от съответния административен съд;
2. ако компетентен е административен
съд, делото се изпраща от Върховния административен съд.“

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 54
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на
икономическите дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход, приет от
44-то Народно събрание на 11 февруари 2021 г.
Издаден в София на 17 февруари 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
административното регулиране на икономи
ческите дейности, свързани с нефт и продук
ти от нефтен произход (обн., ДВ, бр. 62 от
2018 г.; изм., бр. 13, 17 и 83 от 2019 г. и бр. 9,
28 и 51 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 2, т. 2, буква „б“, подточка
„аа“ след думите „Закона за устройство на
територията“ се добавя „с изключение на
вът решни те обек т и, обсл у ж ващи ст роеж
първа, втора и трета категория или находище
за добив на подземни богатства, и/или обект
за преработка на подземни богатства по
смисъла на Закона за подземните богатства
или обслужващи дейността на превозвач по
смисъла на Закона за автомобилните превози,
който притежава лиценз за извършване на
превоз на пътници или товари на територията на Република България, или лиценз
за извършване на международен превоз на
пътници или товари – лиценз на Общността“.
§ 2. В чл. 17, ал. 2, т. 8 след думите „Закона за устройство на територията“ се добавя
„или декларация от заявителя, че вътрешният обект е трайно прикрепен към земята,
когато същият обслужва строеж първа, втора
и трета категория или находище за добив
на подземни богатства, и/или обект за преработка на подземни богатства по смисъла
на Закона за подземните богатства или обслужва дейността на превозвач по смисъла
на Закона за автомобилните превози, който
притежава лиценз за извършване на превоз
на пътници или товари на територията на
Република България, или лиценз за извършване на международен превоз на пътници
или товари – лиценз на Общността“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

§ 3. В допълнителните разпоредби в § 1
т. 8 се изменя така:
„8. „Представителна браншова организация“ е сдружение с нестопанска цел, в
което членуват икономически оператори,
осъществяващи не по-малко от 20 на сто
от пазара с търговията на нефт и продукти
от нефтен произход общо на едро и дребно
в страната, съгласно официалните данни
на Националния статистически институт, и
чиито членове са изпълнили задълженията
си за предходната година, при наличие на
такива, за създаване на запаси за извънредни
ситуации по смисъла на Закона за запасите
от нефт и нефтопродукти. Последното условие се удостоверява от Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“, като в случаи на неизпълнение делът
на съответния член не се включва в общото
изчисление на пазарния дял на операторите,
членуващи в сдружението.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. За поч на л и т е и неп ри к л ючен и до
влизането в сила на този закон производства
по регистрация се довършват по новия ред.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
930

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 56
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Вресово, община Руен, област Бургас, на 27 юни 2021 г.
Издаден в София на 17 февруари 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
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