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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 4 
от 20 април 2021 г.

по конституционно дело № 1 от 2021 г.

Конституционният съд в състав: председа-
тел: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, 
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана 
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, 
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда 
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, 
Красимир Влахов, при участието на секре-
тар-протоколиста Милена Петрова разгледа 
в заседание на 20 април 2021 г. конституци-
онно дело № 1/2021 г., докладвано от съдията 
Филип Димитров.

Делото е образувано на 1.02.2021 г. по ис-
кане на Висшия адвокатски съвет за устано-
вяване на противоконституционността на § 2 
от преходните и заключителните разпоредби 
(ПЗР) на Закона за допълнение на Закона 
за задълженията и договорите (ЗДЗЗД) (ДВ, 
бр. 102 от 1.12.2020 г.) на основание проти-
воречие с чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 3 и 5 от 
Конституцията.

С определение от 16.02.2021 г. Конституци-
онният съд е допуснал разглеждане на искането 
по същество, конституирал е като заинтере-
совани институции президента, Народното 
събрание, Министерския съвет, министъра 
на правосъдието, Върховния администрати-
вен съд, Върховния касационен съд, главния 
прокурор, омбудсмана и е отправил покана 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за отмяна на Великденската ваканция на 

Народното събрание за 2021 г. 

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-
рия във връзка с чл. 45, ал. 2 от Правилника 
за организацията и дейността на Народното 
събрание 

Р Е Ш И :
Отменя Великденската ваканция на На-

родното събрание за 2021 г.
Решението е прието от 45-то Народно съб-

рание на 22 април 2021 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Ива Митева
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 111
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам о. з. полковник проф. д-р 
Камен Сотиров Плочев с орден „Мадарски 
конник“ първа степен за високи постижения 
в областта на медицината и големи заслуги 
за развитието и укрепването на двустранните 
отношения в областта на здравеопазването и 
научните изследвания в медицината между 
Република България и водещи европейски 
държави.

Издаден в София на 19 април 2021 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Десислава Ахладова
2697

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

УКАЗ № 113
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 Ракево, община Криводол, област 
Враца, на 27 юни 2021 г.

Издаден в София на 21 април 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

2698




