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Народно събрание
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доклад	на	Държавната	комисия	по	си-
гурността	на	информацията	относно	
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Министерски съвет
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актове	на	Министерския	съвет	 2
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	Постановление № 103 от	 31	 май	
2017	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	 за	 дългосрочните	 коман-

дировки	 в	 чужбина,	 приета	 с	Поста-
новление	№	252	 на	Министерския	 съ-
вет	от	2000	г.	 3

	Постановление № 104 от	 31	 май	
2017	г.	за	одобряване	на	допълнителни
разходи	за	2017	г.	 4

	Постановление №	105	 от	 1	 юни	
2017	г.	 за	отменяне	на	Наредбата	за	
условията	 и	 реда	 за	 разходване	 на	
средствата	за	финансиране	на	одобре-
ни	проекти	на	юридически	лица	с	не-
стопанска	цел,	определени	за	осъщест-
вяване	на	общественополезна	дейност,	
за	дейности	за	социално	отговорно	по-
ведение	по	чл.	10а	от	Закона	за	хазарта,	
приета	с	Постановление	№	223	на	Ми-
нистерския	съвет	от	2015	г.	 4

Министерство 
на земеделието, храните и горите

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	7	от	2013	г.	за	условия-
та	и	реда	за	сортоизпитване,	призна-
ване,	вписване	и	отписване	на	сорто-
вете	растения	във	и	от	Официалната
сортова	листа	на	Република	България	 5

Министерство  
на транспорта,  

информационните  
технологии и съобщенията

	Наредба	за	изменение	и	допълнение	на	
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и	превоз	на	опасни	и/или	замърсяващи	
товари	по	море	и	на	опасни	товари	по
вътрешни	водни	пътища	 8

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишния доклад на Държав-
ната комисия по сигурността на информацията 
относно цялостната дейност по състоянието 
на защитата на класифицираната информация 

в Република България през 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл-
гария и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на 
класифицираната информация

Р Е Ш И :
Приема Годишния доклад на Държавната 

комисия по сигурността на информацията 
относно цялостната дейност по състоянието 
на защитата на класифицираната инфор-
мация в Република България през 2016 г. 
(поверително).

Решението е прието от 44-то Народно 
събрание на 31 май 2017 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 
ОТ 31 МАЙ 2017 Г.

за изменение на нормативни актове на Ми-
нистерския съвет 

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

§ 1. В приложението към § 1 от допълни-
телната разпоредба на Постановление № 229 
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане 
на Устройствен правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация (обн., 
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 
от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение 
№ 2357 на Върховния административен съд от 
2011 г. – бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 
83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74 от 
2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 25 и 37 от 2015 г. 
и бр. 36 от 2016 г.) в наименованието числото 
„290“ се заменя с „286“.

§ 2. В Устройствения правилник на Минис-
терския съвет и на неговата администрация, 
приет с Постановление № 229 на Министерския 
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; 
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 
от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., 
бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 
от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 
51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 
58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от  
2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г. и бр. 12, 30 и 
39 от 2017 г.), в приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 
и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. В наименованието числото „477“ се 
заменя с „481“.

2. На ред „Обща администрация“ числото 
„179“ се заменя със „183“.

3. На ред „дирекция „Административно и 
правно обслужване и управление на собстве-
ността“ числото „90“ се заменя с „94“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Трудовите правоотношения на служите-

лите от комплекс „Бояна“, които преминават 
в администрацията на Министерския съвет, се 
уреждат при условията и по реда на чл. 123, 
ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Кодекса на труда.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 
1 юни 2017 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
ОТ 31 МАЙ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на правосъдието 

за 2017 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи в размер 187 800 лв. по бюджета на 

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 128
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 кмет-

ство Цани Гинчево, община Никола Козлево, 
област Шумен, на 8 октомври 2017 г.

Издаден в София на 31 май 2017 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:  
Цецка Цачева
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РЕШЕНИЕ
по Доклад за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране за 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 17 от Конституцията на Република Бълга-
рия във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за 
енергетиката

Р Е Ш И :
Приема Доклад за дейността на Комисията 

за енергийно и водно регулиране за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно 

събрание на 1 юни 2017 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев
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РЕШЕНИЕ
по искане за предсрочно освобождаване на 
Димитър Борисов Главчев от поста предсе-

дател на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-
рия и чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Правилника 
за организацията и дейността на Народното 
събрание

Р Е Ш И :
Отхвърля искането за предсрочно осво-

бождаване на Димитър Борисов Главчев от 
поста председател на 44-то Народно събрание 
на Република България.

Решението е прието от 44-то Народно 
събрание на 1 юни 2017 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев
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