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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за преминаването през и преби
ваването на територията на Репуб
лика България на съюзнически и на
чужди въоръжени сили

2

Президент на Републиката
 Указ № 27 за назначаване на полков
ник Венцислав Методиев Мутафчий
ски на длъжността началник на Воен
номедицинската академия и главен
лекар на въоръжените сили на Репуб
лика България и удостояването му
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“
 Указ № 28 за освобождаване на Катя
Илиева Делева от длъжността из
вънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република На
мибия и назначаване на Красимир
Димитров Стефанов – извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Южна Африка,
и за извънреден и пълномощен посла
ник на Република България в Републи
ка Намибия със седалище в гр. Претория, Република Южна Африка
 Указ № 29 за назначаване на Васи
лий Христов Такев – извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Португалската републи
ка, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Кабо Верде със седалище в
гр. Лисабон, Португалска република
 Указ № 30 за награждаване на акад.
проф. д-р Петър Младенов Червеняков,
д.м.н., с орден „Стара планина“ пър
ва степен за изключително големите
му заслуги за медицинската наука и
практика в Република България и за
съществените му постижения в об
ластта на гръдната и сърдечно-съдовата хирургия
 Указ № 31 за освобождаване на ге
нерал-лейтенант Ангел Александров

Антонов от длъжността началник на
Националната служба за охрана
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 Указ № 32 за определяне на полковник
Росен Тинков Тодоров – заместник-на
чалник на Националната служба за ох
рана, да изпълнява правомощията на
началник на Националната служба за
охрана
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 Указ № 33 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Семчино
во, община Септември, област Пазарджик, на 20 май 2018 г.
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Министерски съвет
5

 Постановление № 17 от 8 февруа
ри 2018 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища през 2018 г.

6

 Постановление № 18 от 8 февруари
2018 г. за одобряване на допълнител
ни разходи по бюджета на Министерството  на правосъдието за 2018 г.
18

5

5

 Постановление № 19 от 8 февруари
2018 г. за одобряване на допълнител
ни плащания от централния бюджет
по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните тех
нологии и съобщенията за 2018 г. за пре
доставяне на възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София
19
Комисия за публичен
надзор над регистрираните
одитори
 Правилник за изменение и допълне
ние на Правилника за дейността на
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
19
Министерство
на вътрешните работи

6

 Наредба № 8121з-109 от 31 януари
2018 г. за приемане на курсанти, сту
денти и докторанти в Академията
на Министерството на вътрешните
работи за учебната 2018/2019 г.
19
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УКАЗ № 30

УКАЗ № 33

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

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:
Награждавам акад. проф. д-р Петър Младенов Червеняков, д.м.н., с орден „Стара планина“
първа степен за изключително големите му
заслуги за медицинската наука и практика в
Република България и за съществените му
постижения в областта на гръдната и сърдечно-съдовата хирургия.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Семчиново, община Септември,
област Пазарджик, на 20 май 2018 г.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1258

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

1259

УКАЗ № 31
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 7, т. 1
от Закона за Националната служба за охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал-лейтенант Ангел
Александров Антонов от длъжността начал
ник на Националната служба за охрана.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1256

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г.
за приемане на Програма на мерките за за
крила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2018 г. съгласно
приложението.
Чл. 2. Необходимите средства за изпълнение на програмата по т. 1 да се осигурят от
централния бюджет за 2018 г. в рамките на
предвидените за тази цел средства.
Заключителни разпоредби

УКАЗ № 32
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 8, ал. 6
от Закона за Националната служба за охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям полковник Росен Тинков Тодоров – заместник-началник на Националната
служба за охрана, да изпълнява правомощията на началник на Националната служба за
охрана.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1257

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето
във връзка с чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата
за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, приета с
Постановление № 298 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от
2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г.,
бр. 48 и 62 от 2013 г., бр. 36 от 2014 г., бр. 28
от 2016 г. и бр. 22 от 2017 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

