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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

 Указ № 89  за назначаване на Вален-
тин Петров Модев за извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Република Ел Салвадор със 
седалище в гр. Мексико, Мексикански
съединени щати 2

 Указ №  91  за насрочване на части-
чен избор за кмет на кметство Лозе-
нец, община Царево, област Бургас, на
30 април 2017 г. 2

Министерски съвет

 Постановление № 38 от 22 февруа-
ри 2017 г. за приемане на Устройствен 
правилник на Държавната комисия по 
сигурността на информацията и на
нейната администрация 2

 Постановление № 39 от 22 февруари 
2017 г.  за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерство-
то на младежта и спорта за 2017 г. 12

 Постановление № 40 от 23 февруа-
ри 2017 г. за изменение на Постанов-
ление № 136 на Министерския съвет 
от 2015 г. за създаване на Национален
съвет по антикорупционни политики 12

 Постановление № 41 от 23 февруа-
ри 2017 г. за допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за тютюна, 
тютюневите и свързаните с тях из-
делия, приет с Постановление № 39 на
Министерския съвет от 1994 г. 12

Министерство 
на правосъдието

 Договор между Република България и 
Република Казахстан за правна помощ
по наказателни дела 13

Министерство 
на транспорта, 

информационните 
технологии и съобщенията

 Изменения към Международната 
конвенция за безопасност на човешкия 
живот на море от 1974 г. с изменения-
та и допълненията 18

Министерство 
на вътрешните работи

 Наредба № 8121з–254 от 13 февруари 
2017 г. за условията и реда за форми-
ране на допълнително възнагражде-
ние за постигнати резултати в слу-
жебната дейност на служителите 
в Министерството на вътрешните
работи 23

 Наредба  за изменение и допълнение 
на Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за 
реда за прекратяване на служебното 
правоотношение на държавните слу-
жители в Министерството на вът -
решните работи  31

 Наредба  за изменение и допълнение 
на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за 
реда за осъществяване на държавен
противопожарен контрол 31

Министерство 
на вътрешните работи

Комисия за финансов  надзор

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Iз-41 от 2009 г. за доку-
ментите и реда за съставянето им 
при пътнотранспортни произшест-
вия и реда за информиране между Ми-
нистерството на вътрешните рабо-
ти, Комисията за финансов надзор и 
Информационния център към Гаран-
ционния фонд 35

Министерство 
на земеделието и храните

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 3 от 2015 г. за условия-
та и реда за прилагане на схемите за
директни плащания 38

 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на 
мярка 10 „Агроекология и климат“ от 
Програмата за развитие на селски-
те райони за периода 2014 – 2020 г. 93

Министерство 
на отбраната

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-29 от 2010 г. за усло-
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

за приемане на Устройствен правилник на 
Държавната комисия по сигурността на 
информацията и на нейната администрация

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Устройствен пра-
вилник на Държавната комисия по сигурността 
на информацията и на нейната администрация. 

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник 

на Държавната комисия по сигурността на 
информацията и на нейната администрация, 
приет с Постановление № 50 на Министерския 
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2003 г.; 
изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 23 и 83 от 
2005 г., бр. 48 и 56 от 2006 г., бр. 69 от 2008 г., 
бр. 58 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г. и бр. 55 и 
74 от 2012 г.).

§ 2. В Правилника за устройството и 
дейността на Министерството на вътреш-
ните работи, приет с Постановление № 207 
на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, 
бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67 и 75 
от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г. и бр. 4 и 
9 от 2017 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 11, ал. 1 т. 4 се отменя.
2. В чл. 15а, ал. 1 т. 1 се отменя.
3. Отменя се чл. 82.
4. В чл. 104, ал. 1 числото „50 017“ се за-

меня с „49 838“.
§ 3. За предаването и приемането на акти-

вите, пасивите и дълготрайните материални 
активи се подписват споразумителни и раз-

вията и реда за адаптация на воен-
нослужещите от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбра-
натa и Българската армия при осво-
бождаване от военна служба 97

Комисия 
за финансов надзор

 Наредба за отменяне на Наредба 
№ 42 от 2010 г. за изграждането и 
поддържането на информационна сис-
тема за оценка, управление и контрол 
на риска, в т.ч. за издаване на полици 
по задължителните застраховки по 
чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застра-
ховането 98

Министерство 
на образованието и науката

 Инструкция за изменение и допълне-
ние на Инструкция № 1 от 2012 г. за 
реда за водене на Регистъра на науч-
ната дейност в Република България 98

Върховен 
административен съд

 Решение № 11701 от 2 ноември 2016 г. 
по административно дело № 11052 от
2015 г. 100

 Решение № 12586 от 22 ноември 2016 г. 
по административно дело № 308 от
2016 г. 101

 Решение № 1907 от 15 февруари 2017 г. 
по административно дело № 663 от
2017 г. 104

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 89
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Валентин Петров Модев за 

извънреден и пълномощен посланик на Ре-
публика България в Република Ел Салвадор 
със седалище в гр. Мексико, Мексикански 
съединени щати.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на  16 февруари 2017 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 91
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 Лозенец, община Царево, област 
Бургас, на 30 април 2017 г.

Издаден в София на 22 февруари 2017 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Мария Павлова
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