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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание

Министерство
на вътрешните работи

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за военните паметници

2

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за публичното предлагане на
ценни книжа

2

 Решение по Доклада за дейността
на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при
разходване на средства, предоставени
целево на НДК за подготовка на Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз
14
 Решение за избиране на управител
на Националната здравноосигурителна каса
14
 Решение за избиране на председател
и член на Комисията за защита от
дискриминация
14
 Решение за избиране на заместникпредседател и член на Комисията за
защита от дискриминация
15
 Решение за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
15
 Решение за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
15
 Решение за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
15
 Решение за приемане на Календар на
Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари –
30 юни 2018 г.
15
 Декларация относно подписването
на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония 16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за изменение на Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Република Сърбия
за полицейско сътрудничество
17
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение
и спиране от движение на моторните
превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне
на данни за регистрираните пътни
превозни средства
18
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № І-51 от 2001 г. за условията
и реда за предоставяне на полицейска
закрила на детето
24
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки
пътни превозни средства
30
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
32

Президент на Републиката

Централна избирателна
комисия

 Указ № 162 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Нивянин, община Борован, област Враца,
на 8 октомври 2017 г.
16

 Решение № 4845-НС от 27 юли 2017 г.
относно обявяване на Даниела Добрева
Димитрова за народен представител
от Осми изборен район – Добрички
37

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

парламентарно представени партии по отношение на подготовката и провеждането на
Парламентарното измерение.
2. Приема следния календар на събитията от
Парламентарното измерение на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г.:
• С реща на п редседатели те на Комисии
те по европейски въпроси на парламен
тит е в ЕС (Председателски КОСАК),
21 – 22 януа ри 2018 г., София;
• И нтерпарламентарна конференция по
въпросите за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана,
8 – 10 февруари 2018 г., София;
• И нтерпарламентарна конференция за
стабилност, икономическа координация
и управление в ЕС, 19 – 20 февруари
2018 г., Брюксел;
• С ъвместна група за парламентарно наблюдение на ЕВРОПОЛ, 18 – 19 март
2018 г., София;
• С реща на председателите на Комисиите
по енергетика на парламентите на ЕС,
13 – 14 май 2018 г., София;
• Конференция на Комисиите по европейски
въпроси на парламентите в ЕС (Пленарен
КОСАК), 17 – 19 юни 2018 г., София.
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• ж
 еланието за активизиране на икономическите и културните връзки и близките
контакти между гражданите на Република
България и Република Македония;
• разбирането, че европейската перспектива
на Република Македония е гаранция за
сигурността, стабилността и просперитета
на региона,
Народното събрание на Република България:
1. Оцен ява полож и т ел но уси л и я та на
правителствата на Република България и
на Република Македония за финализиране
на преговорите по Договора за приятелство,
добросъседство и сътрудничество и очаква
подписването да бъде осъществено в съответствие с предварителните договорености
между двете страни.
2. Изразява готовност да стартира ратификационните процедури в най-кратък срок
след подписването му.
3. Очаква Договорът да постави на стабилна,
принципна и прагматична основа отношенията между двете държави и да бъде от пряка
полза за техните граждани.
4. Предлага Министерският съвет да внася
в Народното събрание ежегоден доклад за
изпълнението на Договора след неговото
подписване, ратификация и влизането му
в сила.

Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 28 юли 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

Декларацията е приета от 44-то Народно
събрание на 27 юли 2017 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

ДЕКЛАРАЦИЯ

относно подписването на Договор за приятел
ство, добросъседство и сътрудничество между
Република България и Република Македония
Водени от:
• п риемствеността в преговорния процес
по Договора, провеждан от редица български правителства, представляващи
целия политически спектър в Република
България;
• с т ремежа за по -натат ъшно разви т ие
на добросъседството и приятелството
между Република България и Република
Македония;
• н еобходимостта от развитие на сътрудничеството във всички области на основата на взаимно уважение, доверие,
разбирателство и зачитане на интересите
на Република България и Република
Македония;

УКАЗ № 162
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
кметство Нивянин, община Борован, област
Враца, на 8 октомври 2017 г.
Издаден в София на 24 юли 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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