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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание

община Нова Загора, област Сливен,
на 18 февруари 2018 г.
13

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за гражданската регистрация

2

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за публичните финанси

2

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за интеграция на хората с
увреждания
11
 Решение за попълване състава на
постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
12
 Решение за промяна в състава на
Комисията по правни въпроси
12
 Решение за промяна в състава на
Комисията по вероизповеданията и
правата на човека
12
 Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода
1 януари – 30 юни 2017 г.
12
 Решение за персонални промени в
Министерския съвет на Република
България
13
Президент на Републиката
 Указ № 230 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Любенец,

Министерски съвет
 Постановление № 251 от 8 ноември
2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на
обществени поръчки
13
Министерство
на здравеопазването
 Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по
биоциди
17
 Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за функциите и организацията на дейността на Експертния
съвет по лечение на зависимости
21
Българска
народна банка
 Наредба за допълнение на Наредба
№ 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата
за електронни пари и операторите на
платежни системи
22
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РЕШИ:
Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен
контрол за периода 1 януари – 30 юни 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8661

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното
събрание за избиране на Министерски съвет
на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ,
бр. 37 от 2017 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Николай Кирилов Петров
като министър на здравеопазването.
2. Избира Кирил Миланов Ананиев за
министър на здравеопазването.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 10 ноември 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
8662

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 230
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 Любенец, община Нова Загора, област
Сливен, на 18 февруари 2018 г.
Издаден в София на 8 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8641

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 8 НОЕМВРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда за
определяне на външни експерти за проверка
на технически спецификации при възлагане
на обществени поръчки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
условията и реда за определяне на външни
експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.
(ДВ, бр. 28 от 2016 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 114 ал. 3 и 4 се отменят.
2. В раздел ІV на глава тринадесета се
създава чл. 114а:
„Чл. 114а. (1) При извършването на проверките по чл. 114, ал. 1, т. 2 АОП се подпомага
от външни експерти, определени по реда на
наредбата по чл. 229а, ал. 3 ЗОП.
(2) Външните експерти извършват проверка
на техническите спецификации при спазване на
изискванията на чл. 122а, ал. 2 – 5 и чл. 122б.
(3) За резултатите от проверките по чл. 114,
ал. 1, т. 2 АОП и външните експерти изготвят
становища, които се публикуват на портала.
(4) Условията и редът за осъществяване на
мониторинга по чл. 114, ал. 1, т. 2 се определят
с вътрешни правила, утвърдени от министъра
на финансите.“
3. В чл. 122 ал. 4 се отменя.
4. Създават се чл. 122а – 122в:
„Чл. 122а. (1) При извършване на проверката
на проектите на технически спецификации
АОП се подпомага от външни експерти, определени по реда на наредбата по чл. 229а,
ал. 3 ЗОП.
(2) Проверката по ал. 1 е за съответствие
на поставените от възложителя изисквания с
правилата на ЗОП и с разпоредбите на законодателството, което регламентира дейностите
от предмета на проверяваната обществена
поръчка и обхваща и методиката за оценка,
когато е приложимо.
(3) Външният експерт е длъжен да извърши
проверката на техническата спецификация в
срок до 5 работни дни.
(4) Проверката на техническата спецификация приключва с писмено становище, което
се подписва от външния експерт с електронен
подпис и се изпраща до АОП.

