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и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища, приета
с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г.
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на финансите
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на Наредба № Н-2 от 2016 г. за реда и
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Европейския съюз
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УКАЗ № 216

РЕШЕНИЕ

по Доклада за изпълнението на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба през 2016 г. от Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките към Министерския съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за
експортния контрол на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба
РЕШИ:
Приема Доклада за изпълнението на Закона
за експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба през 2016 г. от Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките към Министерския съвет.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8039

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 212
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 Брест, община Гулянци, област
Плевен, на 18 февруари 2018 г.
Издаден в София на 20 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8020

УКАЗ № 213
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам академик Иван Николов
Юхновски с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за особено значимите му заслуги в
областта на образованието и науката.
Издаден в София на 20 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8040

С Т Р. 1 1

На основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Георги Златев Чолаков за
председател на Върховния административен
съд на Република България.
Издаден в София на 23 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8041

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за приобщаващото
образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за приобщаващото образование.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление
№ 286 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 89 от 2016 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за приобщаващото образование
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Предмет на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя
държавният образователен стандарт за приобщаващото образование.
(2) Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в
системата на предучилищното и училищното
образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за приобщаващото образование определя:

