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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 133
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно проф. Янко Бо-

рисов 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

П О С Т А Н О В Я В А 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

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията 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

Р Е Ш И :
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 ико-

номическа 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

Р Е Ш И :
 Освобождава Росен Живков Иванов като 

член на Комисията по икономическа поли-
тика 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 замър-
сяване 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 Бъл-
гария и чл. 37, ал. 3 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
Избира Георги Тенев Станков за член на 

Временната комисия за установяване на по-
тенциално опасните и конкретни случаи на 

радиоактивно замърсяване на питейни води 
на територията на Република България, при-
чините 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
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