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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 201
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 Средище, община Кайнарджа, област 
Силистра, на 18 февруари 2018 г.

Издаден в София на 12 октомври 2017 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

7739

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 
ОТ 13 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за изменение на Постановление № 14 на 
Министерския съвет от 2017 г. за одобрява-
не на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на земеделието и храните 

за 2017 г. (ДВ, бр. 8 от 2017 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В заглавието думите „Министерството 
на земеделието и храните“ се заменят с „Ми-
нистерството на земеделието, храните и горите“.

§ 2. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Одобрява допълнителни разходи в 

размер 9 700 000 лв. по бюджета на Минис-
терството на земеделието, храните и горите 
за 2017 г., в това число:

1. 7 061 976 лв., в това число 100 000 лв. в част 
„персонал“, за провеждане на мероприятия за 
ограничаване и ликвидиране на констатирани 
огнища на болестта „инфлуенца по птиците“, 
повишаване на епизоотичната готовност в ця-
лата страна и за изплащане на обезщетения на 
собственици на животни по реда на чл. 141 от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност;

2. 2 638 024 лв. за доставка на инактиви-
рана ваксина против болестта „син език“ по 
преживните животни.“

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 204
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Зако-
на за специалните разузнавателни средства, 
приет от 44-то Народно събрание на 18 ок-
томври 2017 г.

Издаден в София на 19 октомври 2017 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за спе-
циалните разузнавателни средства (обн., ДВ, 
бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 
от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., 
бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 
109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 
и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13  от 2011 г., бр. 44 от 
2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 
107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г., 
бр. 39, 81 и 103 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.)

Параграф  единствен. В чл. 19в се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „за срок 5 го-
дини“.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Председателят може да бъде прена-

значен на същата длъжност само за срок от 
още 5 години.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в 
т. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея 
думите „ал. 4“ се заменят с „ ал. 5“.

6. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съот-
ветно ал. 7, 8 и 9.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 18 октомври 2017 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев

7874

Министерство 
на труда и социалната 

политика

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
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