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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание
	Решение за	 прекратяване	 пълномо-

щията	на	народен	представител	 1
	Решение за	 прекратяване	 пълномо-

щията	на	народен	представител	 1
	Решение за	 избиране	 на	 заместник-

председатели	на	Комисията	за	финан-
сов	надзор	 1

Президент на Републиката
	Указ	№	199		за	насрочване	на	частичен	

избор	за	кмет	на	кметство	Звиница,	
община	 Кърджали,	 област	 Кърджали,
на	18	февруари	2018	г.	 2

Министерство 
на земеделието, храните и горите

	Наредба № 6		от	29	септември	2017	г.	
за	прилагане	на	подмярка	4.1.2.	 „Ин-
вестиции	в	земеделски	стопанства	по	

Тематична	подпрограма	за	развитие	
на	 малки	 стопанства“	 от	 мярка	 4	 	
„Инвестиции	 в	 материални	 активи“	 	
от	Програмата	за	развитие	на	селски-
те	райони	за	периода	2014	–	2020	г.	 2

Министерство на отбраната
Министерство  

на вътрешните работи

	Инструкция № И-4	 от	 5	 септем-
ври	2017	г.	за	обучението	на	курсанти	
и	 служители	 за	 нуждите	 на	 Минис-
терството	 на	 отбраната	 в	 обучава-
щи	институции	на	МВР	и	обу	чението	
на	курсанти	и	служители	за	нуждите	
на	Министерството	 на	 вътрешните	
работи	във	военните	академии,	висши-
те	военни	училища	и	профе	сионалните
сержантски/старшински	колежи	 88

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен 

представител

Народното събрание на основание чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

Р Е Ш И :
Прекратява пълномощията на Антон Динев 

Тодоров като народен представител от Дваде
сет и пети изборен район – София.

Решението е прието от 44то Народно съб
рание на 11 октомври 2017 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев

7659

РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен 

представител

Народното събрание на основание чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Р Е Ш И :
Прекратява пълномощията на Диана Ива

нова Йорданова като народен представител 
от Втори изборен район – Бургаски.

Решението е прието от 44то Народно съб
рание на 11 октомври 2017 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев

7283

РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председатели на 

Комисията за финансов надзор

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Ре
публика България и чл. 5, ал. 2 от Закона за 
Комисията за финансов надзор 

Р Е Ш И :
Избира:
1. Диана Иванова Йорданова за замест

никпредседател на Комисията за финансов 
надзор, ръководещ управление „Осигурителен 
надзор“, и

2. Бойко Атанасов Атанасов за замест
никпредседател на Комисията за финансов 
надзор, ръководещ управление „Надзор на 
инвестицион ната дейност“.
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ  

И ГОРИТЕ

НАРЕДБА № 6 
от 29 септември 2017 г.

за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции 
в земеделски стопанства по Тематична под-
програма за развитие на малки стопанства“ 
от мярка 4 „Инвестиции в материални акти-
ви“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г.

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат услови
ята и редът за прилагане на подмярка 4.1.2. 
„Инвестиции в земеделски стопанства по 
Тематична подпрограма за развитие на малки 
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в мате
риални активи“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
(ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Ев

ропейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земе
делски стопанства по Тематична подпрограма 
за развитие на малки стопанства“ има за цел 
подобряване на икономическата устойчивост 
и резултати на малките стопанства чрез:

1. преструктуриране и развитие на налич
ните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на нови про
цеси и технологии за повишаване качеството 
на произвежданата продукция;

3. опазване на компонентите на околната 
среда;

4. спазване стандартите на Европейския 
съюз (ЕС) и подобряване на условията в зе
меделските стопанства.

Чл. 3. Финансовата помощ по тази наредба 
се предоставя в съответствие със:

1. принципите на добро финансово упра
вление, публичност и прозрачност;

2. чл. 81, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно под
помагане на развитието на селските райони 
от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, 
L 347/487 от 20 декември 2013 г.).

Г л а в а  в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I
Обхват на дейностите

Чл. 4. По подмярка 4.1.2. „Инвестиции в 
земеделски стопанства по Тематична под
програма за развитие на малки стопанства“ се 
подпомагат проекти, които водят до подобря
ване на цялостната дейност на земеделското 
стопанство чрез:

1. модернизиране или увеличаване на на
личните производствени материални и/или 
нематериални активи или

2. подобряване на предпазарната подготовка 
или съхранение на продукцията, или

3. създаване и/или презасаждане на трай
ни насаждения, десертни лозя, медоносни 
дървесни видове за производство на мед, или

4. повишаване на енергийната ефективност 
в земеделските стопанства, или

5. производство на биоенергия за нуждите 
на земеделските стопанства, или

6. инвестиции в машини, оборудване и съо
ръжения за опазване на околната среда, или

7. инвестиции за постигане съответствие 
с нововъведени стандарти на Общността, 
приложими за съответните стопанства, или 

8. изграждане, реконструкция/рехабилита
ция на съоръжения и оборудване, включително 
кладенци и съоръжения за съхранение на вода 

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 199
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 

кметство Звиница, община Кърджали, област 
Кърджали, на 18 февруари 2018 г.

Издаден в София на 6 октомври 2017 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

7459

Решението е прието от 44то Народно съб
рание на 11 октомври 2017 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Цецка Цачева
7282


