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 Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за опазване на земеделските
земи
Президент на републиката
 Указ № 263 за назначаване на Драгомир Здравков Димитр ов за предсе
дател на Държавна агенция „Разузнаване“
 Указ № 264 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград, на 13 март 2016 г.
 Указ № 265 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Въг
лен, община Аксаково, област Варна,
на 13 март 2016 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 358 от 12 декември 2015 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
7
 Постановление № 359 от 12 декември 2015 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
9
 Постановление № 360 от 12 декември 2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството
на енергетиката
12
 Постановление № 361 от 15 декември 2015 г. за приемане на Правилник
за прилагане на Закона за защита на
лица, застрашени във връзка с наказателно производство
33
Министерство
на външните работи
 Меморандум за сътрудничество
в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между
правителството на Република България и правителството на Грузия
41

Министерство
на земеделието и храните
 Меморандум за разбирателство
между Министерството на земеделието и храните на Република България
и Министерството на селското стопанство на Грузия за сътрудничество
в областта на селското стопанство
44
 Меморандум за разбирателство
между Министерството на земеделието и храните на Република България
и Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на Китайската народна република за сътрудничество в областта
на санитарните и фитосанитарните
въпроси
45
 Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.
за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
46
Министерство
на образованието и науката
 Правилник за устройството и дейността на Националния институт за
обучение и квалификация в системата
на образованието
89
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените
правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели
92
Министерство
на вътрешните работи
Министерство
на правосъдието
Камара на частните съдебни
изпълнители
 Инструкция за отменяне на Ин
струкция № Із-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите
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които до датата на влизането в сила на този
закон не са издадени заповеди за включването им в държавния горски фонд и които не
са предадени на общините по реда на чл. 19
от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, се включват в горските
територии – държавна собственост, със заповед на министъра на земеделието и храните.
§ 18. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.;
изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109
от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на
Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от
2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35 и 56 от 2015 г.) в
чл. 18, ал. 7 думите „и притежава определен
брой регистрирани животни, както и птици,
от животинския тор на които се произвежда
1 kWh електрическа енергия на ден, както
следва:“ се заменят с „и за всеки kW инсталирана мощност за производство на електрическа
енергия от животински тор притежава необходимия брой регистрирани животни и птици,
като приравнението към 1 kW инсталирана
мощност е, както следва:“.
§ 19. В Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от
2015 г.) в § 20 от преходните и заключителните
разпоредби думите „1 юли 2016“ се заменят с
„1 януари 2016“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 4 декември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7964

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 263
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 14, ал. 1 от Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Драгомир Здравков Димит
ров за председател на Държавна агенция
„Разузнаване“.
Издаден в София на 9 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
8103
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УКАЗ № 264
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 Крушево, община Гърмен, област
Благоевград, на 13 март 2016 г.
Издаден в София на 11 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
8193

УКАЗ № 265
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 Въглен, община Аксаково, област
Варна, на 13 март 2016 г.
Издаден в София на 11 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
8194

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 140 на Министерския съвет от 1992 г. за преструктуриране
на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности (обн.,
ДВ, бр. 61 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 69 от
1992 г., бр. 54, 91 и 107 от 1993 г.; попр., бр. 2
от 1994 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1994 г., бр. 19
от 1995 г., бр. 16 от 1996 г., бр. 42 от 1997 г.,
бр. 98 от 1998 г., бр. 75 и 112 от 1999 г., бр. 36
и 101 от 2000 г., бр. 62 от 2003 г., бр. 2 и 93
от 2009 г., бр. 47 от 2012 г. и бр. 66 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 се създава ал. 4:

