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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на републиката

	Указ № 38	за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Срединка,	
община	 Кърджали,	 област	 Кърджали,
на	5	юни	2016	г.	 2

	Указ № 39	за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Калейца,	
община	Троян,	област	Ловеч,	на	5	юни	
2016	г.	 2

	Указ № 40	за	насрочване	на	нов	избор	
за	кмет	на	кметство	Каменар,	общи-
на	Лозница,	област	Разград,	на	5	юни
2016	г.	 2

Министерски съвет

	Решение № 132 от	26	февруари	2016	г.	
за	предоставяне	на	концесия	за	добив	
на	подземни	богатства	по	чл.	2,	ал.	1,	
т.	2	от	Закона	за	подземните	богат-
ства	–	неметални	 полезни	 изкопае-
ми	–	индустриални	минерали	–	кварц-
каолинова	 суровина,	 от	 находище	
„Колобър“,	участък	„Първи“	и	участък	
„Втори“,	разположено	в	землищата	на	
с.	Грънчарово,	 с.	Колобър,	 с.	Раздел	 и	
с.	Черник,	 община	Дулово,	 област	Си-
листра,	на	„Каолин“	–	АД,	гр.	Сеново	 2

Министерство  
на вътрешните работи

	Споразумение между	правителство-
то	 на	 Република	 България	 и	 прави-

телството	 на	 Република	 Турция	 за	
сътрудничество	в	областта	на	извън-
редните	ситуации		 7

Министерство  
на отбраната

	Меморандум за разбирателство	
между	Министерството	на	отбрана-
та	 на	 Република	 България	 и	 Минис-
терството	на	отбраната	на	Републи-
ка	 Аржентина	 за	 сътрудничество	 в
областта	на	отбраната	 12

	Правилник за	 изменение	 и	 допълне-
ние	на	Правилника	 за	 организацията	
и	 дейността	 на	 държавните	 детски	
градини	 към	 Министерството	 на
отбраната	 14

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	Н-9	от	2011	г.	за	военно-
почивното	дело	 14

Министерство 
на регионалното развитие  

и благоустройството

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	РД-02-20-1	от	2015	г.	за	
условията	и	реда	за	влагане	на	стро-
ителни	 продукти	 в	 строежите	 на
Репуб	лика	България	 15
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 38
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 Срединка, община Кърджали, област 
Кърджали, на 5 юни 2016 г.

Издаден в София на 24 февруари 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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УКАЗ № 39
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 Калейца, община Троян, област 
Ловеч, на 5 юни 2016 г.

Издаден в София на 24 февруари 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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УКАЗ № 40
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 465, 
т. 1 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам нов избор за кмет на кметство 

Каменар, община Лозница, област Разград, 
на 5 юни 2016 г.

Издаден в София на 24 февруари 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 132
ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от 
Закона за подземните богатства – неме-
тални полезни изкопаеми – индустриални 
минерали – кварц-каолинова суровина, от 
находище „Колобър“, участък „Първи“ и 
участък „Втори“, разположено в землищата 
на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и 
с. Черник, община Дулово, област Силистра, 

на „Каолин“ – АД, гр. Сеново

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка 
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за 
подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от 
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 ЗПБ, 
§ 63 от преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за изменение на Закона за 
забрана на химическото оръжие и за контрол 
на токсичните химически вещества и техните 
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано 
предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Предоставя концесия за добив с пред-
мет – експлоатация на подземни богатства 
по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални полезни 
изкопаеми – индустриални минерали – кварц-
каолинова суровина, представляващи изклю-
чителна държавна собственост, от находище 
„Колобър“, участък „Първи“ и участък „Втори“, 
разположено в землищата на с. Грънчарово,  
с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община 
Дулово, област Силистра, който се извършва 
със средства на концесионера и на негов риск. 

2. Определя концесионна площ с размер 
4414 дка, индивидуализирана с координати-
те на точки от № 1 до № 12 в координатна 
система „1970 г.“, съгласно приложението. В 
тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище „Колобър“, учас-
тък „Първи“ и участък „Втори“, както следва:

2.1.1. участък „Първи“ с площ 305,4 дка, 
индивидуализирана с координатите на точ-
ки от № 1 до № 267 по външния контур на 
запасите и ресурсите в координатна система 
„1970 г.“, съгласно специализирана карта и 
координатен регистър – неразделна част от 
концесионния договор;

2.1.2. участък „Втори“ с площ 794,3 дка, 
индивидуализирана с координатите на точ-
ки от № 1 до № 573 по външния контур на 
запасите и ресурсите в координатна система 
„1970 г.“, съгласно специализирана карта и 
координатен регистър – неразделна част от 
концесионния договор. 


