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Народно събрание

	Закон	за	ратифициране	на	Протокола	
от	Нагоя	за	достъп	до	генетични	ре-
сурси	и	справедливо	и	равноправно	раз-
пределение	 на	 ползите,	 произтичащи	
от	тяхното	 използване,	 към	Конвен-
цията	за	биологичното	разнообразие	 3

	Решение за	 попълване	 състава	 на
Комисията	по	културата	и	медиите	 3

	Решение за	 промени	 в	 състава	 на	
Комисията	по	въп	росите	на	децата,	
младежта	и	спорта	 3

Президент на републиката

	Указ № 190	 за	 награждаване	 на	 г-н	
Йоахим	Гаук	–	федерален	президент	на	
Федерална	 република	 Германия,	 с	 ор-
ден	„Стара	планина“	с	лента	 3

	Указ	 № 191 за	 награждаване	 на	 г-н	
Андраш	 Клейн	–	извънреден	 и	 пълно-
мощен	посланик	на	Унгария	в	Републи-
ка	България,	с	орден	„Стара	планина“
първа	степен	 3

	Указ	№ 192 за	 освобождаване	на	Би-
серка	 Василева	 Бенишева	 от	 длъж-
ността	 извънреден	 и	 пълномощен	
посланик	 на	 Република	 България	 в
Унгария	със	седалище	в	гр.	Будапеща	 4

	Указ	 № 193 за	 освобождаване	 на	
Иван	 Тотев	 Пиперков	 от	 длъжност-
та	 постоянен	 представител	 на	 Ре-
публика	 България	 към	 Службата	
на	 ООН	 и	 други	 международни	 ор-
ганизации	 в	 Женева	 със	 седалище	 в
гр.	Женева,	Конфедерация	Швейцария	 4

	Указ	 № 194 за	 освобождаване	 на	
Александър	Иванов	Филипов	от	длъж-
ността	 извънреден	 и	 пълномощен	
посланик	 на	 Република	 България	 в
Румъния	със	седалище	в	гр.	Букурещ	 4

	Указ	№ 195 за	освобождаване	на	Мак-
сим	 Георгиев	 Гайтанджиев	 от	 длъж-
ността	 извънреден	 и	 пълномощен	
посланик	 на	 Република	 България	 в	
Република	 Аржентина	 със	 седалище
в	гр.	Буенос	Айрес	 4

	Указ	№ 196 за	освобождаване	на	Ми-
хаил	Ненов	Николовски	от	длъжност-
та	извънреден	и	пълномощен	посланик	
на	 Република	 България	 в	 Тунизийска-
та	република	със	седалище	в	гр.	Тунис	 4

	Указ	№ 197 за	 освобождаване	 на	 Ге-
орги	 Константинов	 Василев	 от	
длъж		ността	 извънреден	 и	 пълномо-
щен	 посланик	 на	 Република	 България
в	Япония	със	седалище	в	гр.	Токио	 4

	Указ	 № 198 за	 освобождаване	 на	
Пламен	 Любомиров	 Бончев	 от	 длъж-
ността	 извънреден	 и	 пълномощен	
посланик	 на	 Република	 България	 в
Грузия	със	седалище	в	гр.	Тбилиси	 5

	Указ	№ 199 за	освобождаване	на	Ангел	
Александров	Ангелов	 от	длъжността	
извънреден	 и	 пълномощен	 посланик	
на	Република	България	в	Босна	и	Хер-
цеговина	със	седалище	в	гр.	Сараево	 5

	Указ	 № 200 за	 освобождаване	 на	
Христо	 Георгиев	 Гуджев	 от	 длъж-
ността	 извънреден	 и	 пълномощен	
посланик	 на	 Република	 България	 в	
Мексиканските	 съединени	 щати	 със
седалище	в	гр.	Мексико	 5

	Указ	№ 201 за	освобождаване	на	Алек-
сандър	Борисов	Олшевски	от	длъжност-
та	извънреден	и	пълномощен	посланик	
на	 Република	 България	 в	 Държава-
та	Кувейт	със	седалище	в	гр.	Кувейт	 5

	Указ	 № 202 за	 освобождаване	 на	
Любомир	 Тодоров	 Тодоров	 от	 длъж-
ността	 извънреден	 и	 пълномо-
щен	 посланик	 на	 Република	 Бълга-
рия	 в	 Република	 Финландия	 и	 в	 Ре-
публика	 Естония	 със	 седалище	 в
гр.	Хелзинки,	Република	Финландия	 5

	Указ	№ 203 за	освобождаване	на	Ни-
кола	 Иванов	 Колев	 от	 длъжността	
извънреден	 и	 пълномощен	 посланик	
на	 Република	 България	 в	 Кралство
Нидерландия	със	седалище	в	гр.	Хага	 5
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	Указ	 № 207 за	 насрочване	 на	 час-
тичен	 избор	 за	 кмет	 на	 кмет-
ство	 Станево,	 община	 Лом,	 област
Монтана,	на	2	октомври	2016	г.	 6

	Указ	№ 208 за	насрочване	на	части-
чен	 избор	 за	 кмет	 на	 кметство	 Ка-
питановци,	 община	 Видин,	 област
Видин,	на	2	октомври	2016	г.	 6

Конституционен съд

	Решение № 7	 от	 21	 юни	 2016	г.	 по
конституционно	дело	№	8	от	2015	г.	 6

Министерски съвет

	Постановление № 150	 от	 23	 юни	
2016	г.	 за	 изменение	 на	 Постановле-
ние	№	14	на	Министерския	съвет	от	
2011	г.	за	определяне	на	първостепен-
ния	и	второстепенните	разпоредите-
ли	 с	 бюджет	 в	 Министерството	 на
културата	 13

	Постановление № 151	 от	 23	 юни	
2016	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Устройствения	 правилник	 на	 Минис-
терския	 съвет	 и	 на	 неговата	 адми-
нистрация,	 приет	 с	 Постановление	
№	229	 на	 Министерския	 съвет	 от
2009	г.	 13

	Решение № 493 от	20	юни	2016	г.	 за	
предоставяне	на	концесия	за	добив	на	
подземни	 богатства	 по	 чл.	2,	 ал.	1,	
т.	5	от	Закона	за	подземните	богат-
ства	–	строителни	 материали	–	ан-
дезитобазалти,	от	находище	„Дорис“,	
разположено	в	землището	на	с.	Груево,	
община	 Момчилград,	 област	 Кърджа-
ли,	на	„МИ	–	2“	–	ООД,	гр.	Кърджали	 13

	Решение № 494	 от	 20	 юни	 2016	г.	
за	 предоставяне	 на	 концесия	 за	 до-
бив	 на	 подземни	 богатства	 по	 чл.	2,	

ал.	1,	 т.	5	 от	 Закона	 за	 подземните	
богатства	–	строителни	 материа-
ли	–	андезитобазалти,	 от	 находище	
„Чешлия“,	 разположено	 в	 землището	
на	 с.	Груево	 и	 гр.	Момчилград,	 общи-
на	Момчилград,	област	Кърджали,	на
„ВИА	2000“	–	ООД,	София	 18

	Решение № 509	от	24	юни	2016	г.	за	
предоставяне	на	концесия	за	добив	на	
подземни	 богатства	 по	 чл.	2,	 ал.	1,	
т.	5	от	Закона	за	подземните	богат-
ства	–	строителни	 материали	–	пя-
съци	и	чакъли,	от	находище	„Капана“,	
участъци	„Капана-югозапад“	и	„Капа-
на-североизток“,	разположено	в	земли-
щето	на	гр.	Първомай,	община	Първо-
май,	 област	 Пловдив,	 на	 „ЕВАСТО“	–	
ООД,	гр.	Пловдив	 22

Министерство  
на земеделието и храните

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	1	от	2013	г.	за	прилага-
не	на	правилата	на	биологично	произ-
водство	на	растения,	животни	и	ак-
вакултури,	 растителни,	 животински	
продукти,	 продукти	 от	аквакултури	
и	храни,	тяхното	етикетиране	и	кон-
трола	върху	производството	и	eтике-
тирането	 27

Национална 
здравноосигурителна каса

	Условия и ред	за	изменение	и	допъл-
нение	 на	 Условия	 и	 ред	 за	 сключване	
на	договори	за	отпускане	и	заплащане	
на	 лекарствени	 продукти	 по	 чл.	262,	
ал.	6,	т.	1	ЗЛПХМ,	на	медицински	из-
делия	и	на	диетични	храни	за	специал-
ни	медицински	цели,	заплащани	напъл-
но	или	частично	от	НЗОК	 39
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Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
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кметство Капитановци, община Видин, област 
Видин, на 2 октомври 2016 г.

Издаден в София на 21 юни 2016 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

5050

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 7 
от 21 юни 2016 г.

по конституционно дело № 8 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: Борис 

Велчев – председател, членове: Стефка Сто
ева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги 
Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, 
Мариана КарагьозоваФинкова, Константин 
Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, 
при участието на секретарпротоколиста Гер
гана Иванова, разгледа в закрито заседание 
на 21 юни 2016 г. конституционно дело № 8 от 
2015 г., докладвано от съдията Кети Маркова.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и 
4 от Конституцията на Република България.

Делото е образувано по искане на прези
дента на Република България на основание 
чл. 150, ал. 1 от Конституцията.

Конституционният съд е сезиран да уста
нови противоконституционност, както и да се 
произнесе по съответствието им с междуна
родни договори, по които Република България 
е страна, на разпоредбите на чл. 40, ал. 1, 
т. 5 от Закона за защита на класифицирана
та информация (ЗЗКИ) (обн., ДВ, бр. 45 от 
2002 г.; последно изм. и доп., бр. 28 от 2016 г.) 
и на чл. 165, т. 7 от Закона за отбраната и 
въоръжените сила на Република България 
(ЗОВСРБ) (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; посл. 
доп., бр. 17 от 2016 г.) в частта „при отказ за 
издаване, при отнемане на разрешението за 
достъп до класифицирана информация или“.

Като е мотивирал позицията си за същ
ността на класифицираната информация и 
нейното значение за гарантиране интересите 
на Република България в областта на нацио
налната сигурност, вносителят поддържа, че 
нормата на чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ е част от 
установените със закона (чл. 40 – 42) изис
квания за издаване на разрешение за достъп 
до класифицирана информация. В хипотезата 
на чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗКИ проучващият орган 
не разполага с компетентността да прави 
каквато и да било преценка на надеждността 
на лицето, обект на проверка, тъй като сама 
по себе си констатацията, че срещу него е 
налице образувано досъдебно или съдебно 
производство за умишлено престъпление 
от общ характер, е основание разрешение 
за достъп да не бъде издадено (чл. 57, ал. 1, 
т. 1 ЗЗКИ), а ако това вече е сторено – то да 
бъде отнето (чл. 59, ал. 1, т. 1 ЗЗКИ). В тези 
случаи засегнатото лице търпи неблагопри
ятни последици, непосредствено свързани с 
упражняването на неговото право на труд 
съобразно спецификата на съответната трудова 
функция. В искането се изтъква, че оспореното 
изискване срещу лицето да няма образува
но съдебно или досъдебно производство за 
престъпление от общ характер е установено 
наред с това то да не е осъждано за такова 
престъпление, независимо от реабилитацията 
(чл. 40, ал. 1, т. 4 ЗЗКИ), с което се нарушава 
презумпцията за невиновност по чл. 31, ал. 3 
от Конституцията.

Поддържа се също, че правилото на чл. 40, 
ал. 1, т. 5 ЗЗКИ води до ограничаване на 
правата на обвиняемия, надхвърлящи необ
ходимото за осъществяване на правосъдието, 
като по този начин се нарушава и чл. 31, ал. 4 
от Конституцията. Президентът акцентира и 
върху неблагоприятните последици, възник
ващи неизбежно за засегнатото лице, които 
остават непроменени, дори и при постановя
ване по отношение на него на оправдателна 
присъда или прекратяване на наказателното 
производство, тъй като законът не създава 


