
Петък, 23 февруари 2018 г. София Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 

17

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на
Закона	за	железопътния	транспорт	 2

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на
Закона	за	фуражите	 3

	Закон за	изменение	на	Закона	за	дър-
жавните	такси	 12

	Закон за	изменение	на	Закона	за	соци-
ално	подпомагане	 14

	Закон	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	 за	 защита	на	 класифицирана-
та	информация	 15

	Закон за	допълнение	на	Закона	за	об-
ществените	поръчки	 15

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	 за	 посевния	 и	посадъчния	ма-
териал	 16

	Решение	за	предсрочно	освобождаване	
на	Валери	Мирчев	Жаблянов	от	поста	
заместник-председател	на	Народното
събрание	 27

	Решение по	Годишния	доклад	на	ми-
нистъра	на	правосъдието	по	изпълне-
нието	на	решенията	на	Европейския	
съд	по	правата	на	човека	по	дела	сре-
щу	Република	България	през	2016	г.		 27

Президент на Републиката

	Указ № 43	за	насрочване	на	частичен	
избор	 за	 кмет	 на	 кметство	 Галиче,	
община	Бяла	Слатина,	област	Враца,
на	20	май	2018	г.	 27

	Указ	№	44		за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Маломир,	
община	 Върбица,	 област	 Шумен,	 на	
20	май	2018	г.	 27

	Указ № 47	за	връщане	за	ново	обсъж-
дане	в	Народното	събрание	на	Закона	
за	изменение	и	допълнение	на	Закона	за	
банковата	 несъстоятелност,	 приет	
от	44-то Народно	събрание	на	9	февру-
ари	2018	г.,	и	мотивите	към	указа	 28

Министерски съвет

	Постановление № 23	от	16	февруари	
2018	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на
нормативни	актове	 29

	Постановление № 24	от	19	февруари	
2018	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Тарифата	за	таксите,	които	се	съби-
рат	от	органите	на	държавния	здра-
вен	контрол	и	националните	центро-
ве	 по	 проблемите	 на	 общественото	
здраве	по	Закона	за	здравето,	приета	
с	Пос	тановление	№	242	на	Министер-
ския	съвет	от	2007	г.		 32

	Решение № 98	от	16	февруари	2018	г.	
за	предоставяне	на	концесия	за	добив	
на	подземни	богатства	по	чл.	2,	ал.	1,	
т.	2	от	Закона	за	подземните	богат-
ства	–	неметални	полезни	изкопа	еми	–		
индустриални	минерали	–	кварцови	пя-	
съ	ци,	от	находище	„Дервент“,	участък	
„Север“	и	участък	„Запад“,	разположено	
в	землищата	на	с.	Юнак	и	с.	Казашка	
река,	община	Аврен,	област	Варна,	на
„Темос	–	ГМ“	–	ЕООД,	София	 40

Национален съвет  
за тристранно сътрудничество

	Правилник за	 изменение	 на	Правил-
ника	 за	 организацията	 и	 дейността	
на	съветите	за	тристранно	сътруд-
ничество	 44

Комисия за  
финансов надзор

	Правилник	 за	 изменение	 и	 допълне-
ние	на	Правилника	за	устройството	и	
дейността	на	Фонда	за	компенсиране
на	инвеститорите	 44

Министерство  
на вътрешните работи

Министерство на земеделието,  
храните и горите

	Наредба	 за	 изменение	 на	 Наредба	
№	8121з-968	от	2014	г.	за	правилата	и	
нормите	за	пожарна	безопасност	при	
извършване	на	дейности	в	земеделски-
те	земи	 45

Министерство на земеделието,  
храните и горите

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	3	от	2015	г.	за	условия-
та	и	реда	за	прилагане	на	схемите	за
директни	плащания		 45



БРОЙ 17  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  27   

РЕШЕНИЕ
по Годишния доклад на министъра на пра-
восъдието по изпълнението на решенията на 
Европейския съд по правата на човека по 
дела срещу Република България през 2016 г. 

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И :
Приема Годишния доклад на министъра на 

правосъдието по изпълнението на решенията 
на Европейския съд по правата на човека по 
дела срещу Република България през 2016 г.  

Решението е прието от 44-то Народно съб-
рание на 21 февруари 2018 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

1914

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 43
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 кмет-

ство Галиче, община Бяла Слатина, област 
Враца, на 20 май 2018 г.

Издаден в София на 15 февруари 2018 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

1547

УКАЗ № 44
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 Маломир, община Върбица, област 
Шумен, на 20 май 2018 г.

Издаден в София на 19 февруари 2018 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

1735

б) алинея 3 се изменя така: 
„(3) В заявлението по ал. 1 се посочват 

наименованието, седалището и адресът на 
управление на юридическото лице или на 
едноличния търговец, ЕИК по Закона за 
търговския регистър и регистъра на юриди-
ческите лица с нестопанска цел, номер и дата 
на удостоверението за регистрация по Закона 
за храните или удостоверението за регистра-
цията на транспортното средство по Закона 
за ветеринарномедицинската дейност. Към 
заявлението се прилага документ за платена 
такса, когато плащането не е извършено по 
електронен път.“

12. В чл. 46е, ал. 2 след думите „представе-
ните документи“ се добавя „или в посочената 
в заявлението информация“.

§ 37. (1) В срок два месеца от влизането в 
сила на този закон съответните администра-
тивни органи в рамките на тяхната компе-
тентност утвърждават със заповед образци на 
документите по този закон и ги публикуват 
на интернет страницата на съответната ад-
министрация.

(2) В срок до 31 декември 2019 г. съответ-
ните административни органи привеждат в 
съответствие със Закона за електронното уп-
равление и подзаконовите нормативни актове 
по прилагането му водените от съответната 
администрация публични регистри.

§ 38. Законът влиза в сила от деня на об-
народването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 24 януари 2018 г. и на 15 февруари 2018 г. 
и е подпечатан с официалния печат на На-
родното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

1566

РЕШЕНИЕ
за предсрочно освобождаване на Валери 
Мирчев Жаблянов от поста заместник-пред-

седател на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
Освобождава предсрочно Валери Мирчев 

Жаблянов от поста заместник-председател на 
Четиридесет и четвъртото Народно събрание 
на Република България.

Решението е прието от 44-то Народно съб-
рание на 21 февруари 2018 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева
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