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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 30 юни 2017 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за попълване състава на
Комисията по земеделието и храните

2

 Решение за промяна в състава на
Комисията по икономическа политика
и туризъм

2

 Решение за попълване състава на
Временната комисия за установяване
на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията
на Република България, причините за
тяхното възникване и последиците за
здравето на гражданите

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Із-1201 от 2010 г. за реда
за временно настаняване на чужден
ци, за организацията и дейността
на специалните домове за временно
настаняване на чужденци

6

 Инструкция за изменение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа
в структурите на МВР при издаване
на българските лични документи

9

Министерство
на вътрешните работи
2

Президент на Републиката

Министерство
на финансите
 Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 39 от 2011 г.
за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите

 Указ № 133 за награждаване посмъртно на проф. Янко Борисов Димитриев с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен

2

 Указ № 134 за насрочване на частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 8 октомври 2017 г.

2

Министерство
на образованието и науката

2

 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 6 от 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала
15

 Указ № 135 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Чукарка, община Айтос, област Бургас, на
8 октомври 2017 г.
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите
и тяхната дисциплина

9

Министерство
на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията

3

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 20 от 2011 г. относно
правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
15
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за попъ лване със тава на Комиси ята по
земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Росен Живков Иванов за член на
Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 23 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4690

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Росен Живков Иванов като
член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 23 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4691

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Временната комисия
за установяване на потенциално опасните и
конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на
Република България, причините за тяхното
възникване и последиците за здравето на
гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Георги Тенев Станков за член на
Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на

радиоактивно замърсяване на питейни води
на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците
за здравето на гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 23 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4692

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 133
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно проф. Янко Борисов Димитриев с орден „Св. св. Кирил и
Методий“ първа степен за неговите големи
заслуги в областта на образованието и науката.
Издаден в София на 22 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4739

УКАЗ № 134
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 Трън, област Перник, на 8 октомври
2017 г.
Издаден в София на 22 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4651

УКАЗ № 135
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

