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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 юридическите лица с нестопанска цел, номер и дата
на удостоверението за регистрация по Закона
за храните или удостоверението за регистрацията 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 „представените документи“ се добавя „или в посочената
в заявлението информация“.
§ 37. (1) В срок два месеца от влизането в
сила на този закон съответните административни органи в рамките на тяхната компетентност утвърждават със заповед образци на
документите по този закон и ги публикуват
на интернет страницата на съответната администрация.
(2) В срок до 31 декември 2019 г. съответните административни органи привеждат в
съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му водените от съответната
администрация публични регистри.
§ 38. Законът влиза в сила от деня на обнародването 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 Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1566

РЕШЕНИЕ

за предсрочно освобож даване на Ва лери
Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

РЕШЕНИЕ

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

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 43
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 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

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

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

РЕШИ:
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

ПОС ТА НОВЯВА 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
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