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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура
2
 Закон за допълнение на Закона за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество
27
 Решение във връзка с разискванията
по питането на народните представители Таско Ерменков, Иван Генов
и Васил Антонов към министъра на
енергетиката Теменужка Петкова
относно политика в областта на ядрената енергетика
28








Президент на Републиката
Указ № 51 за награждаване на проф.
д-р Радослав Ненков Гайдарски с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
Указ № 52 за награждаване на проф.
д-р Темелко Добролюбов Темелков,
д.м.н., с орден ,,Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
Указ № 57 за награждаване на проф.
Николай Николаевич Червенков с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен
Указ № 63 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Миланово,
община Велики Преслав, област Шумен,
на 20 май 2018 г.

28

28

28

28

Министерски съвет
 Постановление № 32 от 2 март
2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с Постановление № 30
на Министерския съвет от 2000 г.
29

Министерство
на правосъдието
 Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на
Главна дирекция ,,Охрана‘‘
30
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за
определяне на условията и реда за
предоставяне на безплатна храна на
служителите на Министерството на
вътрешните работи за извършване на
дейности, свързани със специфичния
характер на труда на служителите,
и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от
22,00 до 06,00 ч.
30
Министерство
на земеделието, храните
и горите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената
собственост
30
Комисия за финансов
надзор
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 34 от 2006 г. за условията
за сключване на сделки за намаляване
на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията
и ограниченията към тези сделки
33
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ДЪРЖАВЕН

Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 23 януари 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2183

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Таско Ерменков,
Иван Генов и Васил Антонов към министъра
на енергетиката Теменужка Петкова относно
политика в областта на ядрената енергетика
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Възлага на министъра на енергетиката в
срок до 30 юни 2018 г. да внесе конкретни
предложения, свързани с възможностите за
реализация на активите по проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“, в това число и
отделяне на активите и пасивите за проекта
в отделно юридическо лице.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 2 март 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2577
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УКАЗ № 52
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, д.м.н., с орден ,,Св. св. Кирил
и Методий“ огърлие за значимия му принос в
областта на медицинската наука в Република
България.
Издаден в София на 23 февруари 2018 г.

2255

Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

УКАЗ № 57
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Николай Николаевич
Червенков с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за неговите големи заслуги в
областта на историческата българистика и
развитието на българската просвета и култура.
Издаден в София на 27 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2535

УКАЗ № 51
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Радослав Ненков
Гайдарски с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за значимия му принос в областта на
медицинската наука в Република България.
Издаден в София на 23 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2254

УКАЗ № 63
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 Миланово, община Велики Преслав,
област Шумен, на 20 май 2018 г.
Издаден в София на 2 март 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2560

