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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 10 март 2017 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 94 за награждаване на г-жа
Малгожата Садурска – началник на Кан
целарията на президента на Република Полша, с орден „Мадарски конник“
първа степен

представителна организация на нацио
нално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания

2

 Указ № 95 за награждаване на г-н
Кшищоф Шчерски – съветник на президента на Република Полша по външнополитическите въпроси, с орден „Мадарски конник“ първа степен

2

 Указ № 99 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико
Търново, на 30 април 2017 г.

2

 Указ № 100 за назначаване на бригаден генерал Михаил Димитров Попов
за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командир на Сухопътните войски до назначаването на титуляр на длъжността

2

Министерски съвет
 Постановление № 42 от 2 март
2017 г. за преобразуване на държавни
културни институти
 Постановление № 43 от 2 март
2017 г. за одобряване на допълнителен
трансфер по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2017 г.

2

Министерство
на здравеопазването
 Правилник за устройството и дейността на Националния център по
радиобиология и радиационна защита

5

Министерство
на вътрешните работи
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности
в земеделските земи
11
Министерство
на младежта и спорта
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 5 от 2016 г. за условия
та и реда за финансово подпомагане
на проекти по национални програми
за младежта
11
Висш съдебен съвет

3

 Постановление № 44 от 2 март
2017 г. за изменение на Наредбата за
таксите за използване на летищата
за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г.

3

 Постановление № 45 от 2 март
2017 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2017 г.

3

 Решение № 145 от 2 март 2017 г. за
признаване на Сдружение „Национален
алианс за социална отговорност“ за

4

 Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г.
за показателите, методиката и реда
за атестиране на съдия, председател
и заместник-председател на съд
12
 Наредба № 3 от 23 февруари 2017 г.
за показателите и методиката за атес
тиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори
и следователи и на административни
ръководители и техните заместници
38
Българска народна банка
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
68
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 94
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Малгожата Садурска –
началник на Канцеларията на президента на
Република Полша, с орден „Мадарски конник“
първа степен за особено големите є заслуги за
развитието на българо-полските отношения.
Издаден в София на 27 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Ради Найденов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
1745

УКАЗ № 100
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4, чл. 146,
т. 1 и чл. 216, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам бригаден генера л Ми хаил
Димитров Попов за временно изпълняващ
задълженията на вакантната длъжност командир на Сухопътните войски до назначаването
на титуляр на длъжността, но за срок не подълъг от една година.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 8 март 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
1880

УКАЗ № 95
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Кшищоф Шчерски – съветник на президента на Република Полша
по външнополитическите въпроси, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за особено
големите му заслуги за развитието на българо-полските отношения.
Издаден в София на 27 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Ради Найденов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
1746

УКАЗ № 99
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
кметство Козаревец, община Лясковец, област
Велико Търново, на 30 април 2017 г.
Издаден в София на 8 март 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
1879

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 2 МАРТ 2017 Г.

за преобразуване на държавни култу рни
институти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Преобразува:
1. Национална гимнази я за прилож ни
изкуства „Проф. Венко Колев“ – Троян, в
Национално училище за приложни изкуства
„Проф. Венко Колев“ – Троян.
2. Национална гимназия по пластични
изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък, в Национално училище по пластични
изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък.
Чл. 2. Трудовите правоотношения на работниците и служителите на преобразуваните
държавни културни институти по чл. 1 се
уреждат при условията и по реда на чл. 123
от Кодекса на труда.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 14 на Министерския съвет
от 2011 г. за определяне на първостепенния
и второстепенните разпоредители с бюджет
в Министерството на културата (обн., ДВ,
бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25, 35, 58 и
83 от 2011 г., бр. 82 от 2013 г., бр. 23 и 107 от
2014 г., бр. 14 и 50 от 2015 г. и бр. 49 от 2016 г.)
се правят следните изменения:

