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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 21 април 2017 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за приемане на процедурни
правила за избиране на председател на
Четиридесет и четвъртото Народно
събрание
 Решение за избиране на председател
на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
 Решение за приемане на процедурни
правила за избиране на заместникпредседатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
 Решение за избиране на заместникпредседатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
 Решение за избиране на временни
секретари на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
 Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
 Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на
Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Президент на Републиката
 Указ № 108 за награждаване на Мария
Вердова Гигова с орден „Стара планина“
първа степен
 Указ № 109 за насрочване на частичен
избор за кмет на община Антоново,
област Търговище, на 2 юли 2017 г.
Министерски съвет
 Постановление № 73 от 13 април
2017 г. за допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от Агенция
„Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския
съвет от 2008 г.
 Постановление № 74 от 13 април
2017 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2017 г. за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски
 Постановление № 75 от 13 април
2017 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 161 на Министер-
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ския съвет от 2016 г. за определяне
на правила за координация между управляващите органи на програмите
и местните инициативни групи, и
местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно
развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
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Министерство
на отбраната
 Правилник за дейността на военно
служещите в Службата на военния
аташе към задграничните представителства на Република България
12
Висш съдебен съвет
 Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и
електронна идентификация от органите на съдебната власт
14
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
20
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и
реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за
периода 2014 – 2018 г.
36
Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за
условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили
международна закрила
46
Министерство
на околната среда
и водите
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
50
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ДЪРЖАВЕН

Емил Димитров Симеонов,
Николай Веселинов
Александров,
Хамид Бари Хамид,
Камен Костов Костадинов и
Полина Цветославова ЦанковаХристова.
4. Комисията се избира за срок от 14 дни.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 април 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

ВЕСТНИК

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 13 АПРИЛ 2017 Г.

за допълнение на Тарифата за таксите, които
се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. (oбн., ДВ, бр. 79 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 3,
100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26
от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 91 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

2891

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 108
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Мария Вердова Гигова с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите є заслуги за развитието на спорта.
Издаден в София на 11 април 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев

§ 1. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) За движение на колесни трактори,
тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство,
регистрирана за работа съгласно Закона за
регистрация и контрол на земеделската и горската техника, за които се издава едногодишно
разрешително по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 11
от 2001 г., след подаване на заявлението за
издаване на разрешително и таксата по ал. 1
и 2, се събират следните годишни такси:
№
по
ред

Превишаване на допустимата
максимална широчина

Лв.

1.

от 2,55 м до 3,50 м включително

30

2.

над 3,50 м до 4,50 м включително

100

“

Министър-председател:
Огнян Герджиков

Заключителна разпоредба

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Мария Павлова

За министър-председател:
Стефан Янев

2793

УКАЗ № 109
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 А нтоново, област Търговище, на
2 юли 2017 г.
Издаден в София на 13 април 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
2848
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Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2818

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
ОТ 13 АПРИЛ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. в размер 245 000 лв. за
честването на 180-годишнината от рождението
на Васил Левски.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:

