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УКАЗ № 397

УКАЗ № 391

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги между
Министерството на околната среда и водите
на Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие, приет от
ХLІІI Народно събрание на 8 декември 2016 г.
Издаден в София на 13 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

ЗАКОН

УКАЗ № 392

за ратифициране на Споразумението за пре
доставяне на консултантски услуги между
Министерството на околната среда и водите
на Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски
услуги между Министерството на околната
среда и водите на Република България и
Международната банка за възстановяване и
развитие (Проект № Р160312), подписано на
28 септември 2016 г. в София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10020

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 390
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Димитър Иванов Абаджиев
за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения със
седалище в гр. Любляна.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10202

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Мирянци, община Пазарджик, област
Пазарджик, на 19 февруари 2017 г.
Издаден в София на 9 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
10203

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
община Кубрат, област Разград, на 19 февруари 2017 г.
Издаден в София на 9 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
10204

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за изменение на Наредбата за условията и
реда за извършване на посредническа дейност
по наемане на работа, приета с Постановле
ние № 107 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 49 от 20 03 г.; изм. и доп.,
бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение
№ 12614 на Върховния административен съд
от 2010 г. – бр. 88 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 50
от 2011 г., бр. 83 от 2013 г. и бр. 82 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В ал. 3 т. 4 и 5 се изменят така:
„4. списък на физическите лица или на
представляващите юридическото лице по
регистрация, както и на наетите лица за извършване на посредническа дейност по нае-

