ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 13

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 7 февруари 2017 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за правната помощ
 Закон за изменение и допълнение на
Законa за изпълнение на наказанията
и задържането под стража

2

3

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия
11
 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 12
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за държавната собственост
19
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
21
 Закон за допълнение на Гражданския
процесуален кодекс
23
 Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие
24
 Закон за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и
Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV 25
Президент на републиката
 Указ № 66 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона
за концесиите, приет от 43-то Народно събрание на 24 януари 2017 г., и мотивите към указа
25
 Указ № 76 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин,
на 30 април 2017 г.
28

 Указ № 77 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Люляково,
община Кърджали, област Кърджали,
на 30 април 2017 г.
28
Министерство
на образованието и науката
 Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на
образованието
28
Министерство
на земеделието и храните
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Съвета по продуктите
за растителна защита
38
Министерство
на финансите
 Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона
за акцизите и данъчните складове
38
Министерство
на околната среда и водите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
48
Върховен
административен съд
 Решение № 4401 от 13 април 2016 г.
по административно дело № 4639 от
2015 г.
54
 Решение № 13804 от 15 декември
2016 г. по административно дело
№ 13047 от 2015 г.
55
Централна избирателна
комисия
 Решение № 4180-МИ от 1 февруари
2017 г. относно поправка на техничес
ка грешка в Решение № 3346-МИ от
5 август 2016 г.
58

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

активни и прозрачни дебати при приемането
на закона. За съжаление в пленарните заседания в последните дни преди разпускането
на Народното събрание не се състояха такива
дискусии, а се извърши скоростно четене и
гласуване, включително прегласуване, на ръба
на изискването за мнозинство при приемане
на законови текстове. Високата степен на обществена значимост, която имат концесиите,
оправдава засиления обществен интерес към
тях и налага още веднъж да бъдат обсъдени
основните положения от законовата уредба.
По изложените мотиви и на основание
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България връщам за ново обсъждане в
Народното събрание разпоредбите на чл. 4,
ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 17, ал. 2 и 3, чл. 33, ал. 2,
чл. 34, ал. 4, 5 и 6 и чл. 60, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, приет на 24 януари 2017 г.
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за устройството и функциите на регионалните
управления на образованието
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят
устройството, функциите, организацията на
дейността и структурата на регионалните
управления на образованието (РУО).
Чл. 2. (1) Регионалните управления на образованието са териториални администрации
към министъра на образованието и науката
за управление и контрол на системата на
предучилищното и училищното образование.
(2) Регионалните управления на образованието са юридически лица на бюджетна
издръжка към министъра на образованието
и науката със седалище – административния
център на областта, на чиято територия осъществяват дейността си.
(3) Регионалните управления на образованието имат обикновен собствен печат, печат
с изображение на държавния герб и идентификационен код по БУЛСТАТ.
(4) Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на
държавната образователна политика на територията на областта.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО
Чл. 3. (1) Регионалното управление на
образованието се управлява и представлява
от началник.
(2) Началникът на регионалното управление
на образованието:
1. провежда държавната политика в областта на предучилищното и училищното
образование на територията на съответната
област;
2. планира, организира и контролира дейността на РУО;
3. разпорежда се с финансовите средства
на РУО в съответствие с действащата нормативна уредба и организира публикуването на
утвърдения бюджет на интернет страницата
на РУО;
4. утвърждава правила за вътрешния ред
на РУО;
5. съдейства за осигуряване на условия за
функциониране на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование на територията на областта;

