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конфликт	 на	 интереси	 и	 парламен-
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ството	на	Република	Гърция	и	прави-
телството	на	Република	Турция	за	из-
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тен	контактен	център	за	полицейско	
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за културни връзки „Армения – България“, 
с орден „Мадарски конник“ първа степен за 
неговия особено голям принос в укрепването 
и развитието на българо-арменските отноше-
ния в областта на образованието, науката и 
културата.

Издаден в София на 27 май 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър на външните работи: 
Даниел Митов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Екатерина Захариева
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УКАЗ № 158
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Артур Хачатурович Нер-

сисян, отговорен секретар на Дружеството 
за културни връзки „Армения – България“, 
с орден „Мадарски конник“ втора степен за 
неговия особено голям принос в укрепването 
и развитието на българо-арменските отноше-
ния в областта на образованието, науката и 
културата.

Издаден в София на 27 май 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър на външните работи: 
Даниел Митов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Екатерина Захариева
4312

УКАЗ № 162
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 Синьо бърдо, община Роман, област 
Враца, на 2 октомври 2016 г.

Издаден в София на 31 май 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева
4316

УКАЗ № 163
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 466, 
ал. 2 от Изборния кодекс

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

Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, 
на 2 октомври 2016 г.

Издаден в София на 31 май 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 
от 2 юни 2016 г.

по конституционно дело № 5 от 2016 г.

Конституционният съд в състав: Борис Вел-
чев – председател, членове: Цанка Цанкова, 
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, 
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроз-
дан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, 
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня 
Райковска, при участието на секретар-прото-
колиста Росица Симова разгледа в закрито 
заседание на 2 юни 2016 г. конституционно 
дело № 5 от 2016 г., докладвано от съдията 
Цанка Цанкова.

Делото е образувано на 22.03.2016 г. по 
искане на президента на Република България 
за установяване противоконституционност 
на § 18, относно чл. 46л, ал. 2 от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за ве-
теринарномедицинската дейност (нов – ДВ, 
бр. 14 от 2016 г.).

Делото е във фаза на разглеждане по до-
пустимост.

За да се произнесе по допустимостта и съ-
гласно чл. 19 от Закона за Конституционния 
съд, съдът съобрази следната фактическа и 
правна обстановка.

Сезирайки Конституционния съд на основа-
ние чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, пре-
зидентът на Република България упражнява 
правомощието си по чл. 150, ал. 1 на същата. 
Предмет на делото е разпоредбата на чл. 46л, 
ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на 
Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Законът за ветеринарномедицинската дей-
ност (ЗВМД), обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., в 
сила от 1.05.2006 г., е с многократни изменения 
и допълнения. Оспорваната за конституци-
онност разпоредба е въведена със Закона за 
изменение и допълнение на ЗВМД (ДВ, бр. 14 


