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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
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Чукарка, община Айтос, област
Бургас, на 8 октомври 2017 г.
Издаден в София на 26 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4740

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
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 (обн., ДВ,
бр. 97 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2003 г.,
бр. 93 от 2006 г., бр. 46 и 90 от 2008 г., бр. 94
от 2009 г., бр. 18 от 2013 г., бр. 35 от 2014 г. и
бр. 37 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ограничителните условия за ползване
на свидетелството по чл. 53, ал. 1, т. 11 ЗБЛД
се изписват с кодове и имат следните значения:
ВОДАЧ (Медицински причини)
01. Корекция и/или защита на зрението
01.01. Очила
01.02. Контактна(и) леща(и)
01.05. Очна превръзка
01.06. Очила или контактни лещи
01.07. С пец ифи ч но оп т и ч но помощ но
средство
02. Слухов апарат/говорен апарат
03. Протеза/ортопедичен апарат на крайниците
03.01. Про т еза/ор т опеди чен а парат на
горните крайници
03.02. Протеза/ортопедичен апарат на дол
ните крайници
АДАПТАЦИИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
10. Модифициран предавателен механизъм
10.02. Автоматичен избор на предавателно
отношение
10.04. Адаптирано устройство за управление
на предавателния механизъм
15. Модифициран съединител
15.01. Адаптиран педал на съединителя
15.02. Съединител с ръчно задействане
15.03. Автоматичен съединител
15.04. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на педала на
съединителя
20. Модифицирани спирачни уредби

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

20.01. Адаптиран спирачен педал
20.03. Спирачен педал, подходящ за използване с ляв крак
20.04. Плъзгащ спирачен педал
20.05. Наклонен спирачен педал
20.06. Спирачка с ръчно задействане
2 0 . 0 7. З а д е й с т в а н е н а с п и р ач к а т а с
максимално усилие от … N(*) (например
„20.07(300N)“)
20.09. А да п т и ра на р ъч на сп и рач к а за
паркиране
20.12. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на спирачния педал
20.13. Спирачка, задействана с коляно
20.14. Задействане на спирачната уредба,
подпомагано от външна сила
25. Модифицирани уредби за подаване на газ
25.01. Адаптиран педал на газта
25.03. Наклонен педал на газта
25.04. Устройство за подаване на газ с
ръчно задействане
25.05. Устройство за подаване на газ, задействано с коляно
25.06. Задействане на подаването на газта,
подпомагано от външна сила
25.08. Педал на газта отляво
25.09. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на педала на газта
31. Адаптации на педали и защити за педали
31.01. Допълнителен комплект паралелни
педали
31.02. Педали на (или почти на) едно и
също ниво
31.03. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на педала на
газта и спирачния педал, когато педалите не
се задействат с крак
31.04. Повдигнат под
32. Комбинирани уредби от помощна спирачка и устройство за подаване на газ
32.01. Устройство за подаване на газ и помощна спирачка като комбинирана уредба,
задействана с една ръка
32.02. Устройство за подаване на газ и
помощна спирачка като комбинирана уредба,
задействана чрез външна сила
33. Комби н и ра н и у редби о т помощ на
спирачка, устройство за подаване на газ и
кормилно управление
33.01. Уст ройст во за подаване на газ,
помощна спирачка и кормилно управление
като комбинирана уредба – задействане чрез
външна сила с една ръка
33.02. Уст ройст во за подаване на газ,
помощна спирачка и кормилно управление
като комбинирана уредба – задействане чрез
външна сила с две ръце
35. Модифицирано контролно табло (ключове за светлини, стъклочистачки/пръскач на
течност за чистачки, клаксон, мигачи и др.)
35.02. Контролни устройства, използваеми
без освобождаване на кормилния механизъм
35.03. Контролни устройства, използваеми
без освобождаване на кормилния механизъм
с лявата ръка

