ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 84

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 8 октомври 2021 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката

Министерство
на младежта и спорта

 Указ № 259 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград,
на 27 февруари 2022 г.

2

 Указ № 260 за награждаване на акад.
Никола Василев Съботинов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

2

 Указ № 261 за назначаване на Бисер
Кръстев Борисов за председател на
Държавна агенция „Технически операции“ за срок до 23 октомври 2022 г.

2

Министерство
на земеделието, храните
и горите

2

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките
от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г.
39

Конституционен съд
 Решение № 11 от 30 септември
2021 г. по конституционно дело № 7
от 2021 г.

 Протокол за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на физическото възпитание
и спорта на Република България и
Министерството на образованието,
религиозните въпроси, културата и
спорта на Република Гърция
38

 Решение № 12 от 30 септември
2021 г. по конституционно дело № 10
от 2021 г.
10
Министерски съвет
 Постановление № 313 от 6 октомври 2021 г. за изменение на Постановление № 197 на Министерския съвет
от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на
проценти от оборота на средствата,
които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност,
съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за
мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с
Решение на Народното събрание от
13 март 2020 г., и за преодоляване на
последиците
17
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Кодекс за одобрение на системи за управление на баластни води
(Кодекс BWMS)
18

Министерство
на отбраната
 Инструкция за изменение на Инструкция № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана
система за управление на човешките
ресурси“
41
 Инструкция за изменение на Инструкция № И-2 от 12.03.2019 г. за реда,
организацията на работа и състава на
комисиите за кариерно развитие на
военнослужещите в Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра
на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални
формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната
41

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 259
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 Ясеновец, община Разград, област
Разград, на 27 февруари 2022 г.
Издаден в София на 1 октомври 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5905

УКАЗ № 260
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам акад. Никола Василев Съботинов с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за неговите особено значими заслуги
в областта на науката.
Издаден в София на 4 октомври 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
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УКАЗ № 261
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 19в,
ал. 7 от Закона за специалните разузнавателни средства
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Бисер Кръстев Борисов за
председател на Държавна агенция „Технически операции“ за срок до 23 октомври 2022 г.

Изпълнението на указа възлагам на министър-председателя.
Издаден в София на 5 октомври 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5947

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11
от 30 септември 2021 г.

по конституционно дело № 7 от 2021 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров,
Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина
Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при
участието на секретар-протоколиста Десислава Пенкова разгледа в закрито заседание
на 30 септември 2021 г. конституционно дело
№ 7/2021 г., докладвано от съдия Мариана
Карагьозова-Финкова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България (Конституцията) във фазата за решаване на делото
по същество.
Делото е образувано на 19.03.2021 г. по искане на омбудсмана на Република България
на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията. След направено на 14.04.2021 г. уточнение
на петитума от вносителя се иска установяване
на противоконституционност на чл. 143, ал. 1,
предл. второ от Закона за движение по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл. изм.
и доп., бр. 80 от 24.09.2021 г.) (ЗДвП) и § 63 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от
2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) (ПЗРЗИДЗАвП).
Вносителят на искането твърди, че оспорените разпоредби противоречат на чл. 4, ал. 1,
чл. 17, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Конституцията и излага съображения в подкрепа на
твърдяните противоречия.
Oмбудсманът поддържа, че по отношение
на моторни превозни средства (МПС) от
категории М2, М3 и N3, както и превозни
средства със специално предназначение „на

