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ДЪРЖАВЕН

УКАЗАНИЯ:
1. Преди попълване на въпросника моля да се
запознаете подробно с него.
2. Попълнете въпросника с печатни букви.
3. Ако въпросникът не съдържа достатъчно място за попълване, моля да дадете на отделен лист с
формат А4 допълнителните данни, които трябва да
прибавите към него.
4. Ако не са Ви известни някои от данните, моля
да напишете „не знам“.
5. Ако текстът на някоя от точките не Ви засяга
лично, моля напишете „не ме засяга“.
6. Ако данните в поредната точка са идентични
с дадените в предишни точки, може да впишете
„както в точка...“.
7. Ако някое от лицата, споменати в точка II – VI
от въпросника, е починало, моля да се ограничите
в попълването на тази част от въпросника само с
посочване на неговите име, фамилия, дата и място
на раждане и „починал“.
8. Въпросникът се попълва в посочения по-долу
срок във връзка с даването Ви на право на достъп до
информация, класифицирана като държавна тайна.
9. Лицата, проучвани във връзка с достъп до
информация, класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност „Поверително“,
попълват следните точки: I – VI; VIII; IХ; ХI – ХV;
ХVIII – ХХII; ХХIV – ХХVI; ХХVIII.
10. Лицата, проучвани за достъп до информация,
класифицирана като държавна тайна, маркирана с
гриф за сигурност „Секретно“, не попълват точка ХХХ.
11. Лицата, проучвани за достъп до информация,
класифицирана като държавна тайна, маркирана
с гриф за сигурност „Строго секретно“, попълват
всички точки от въпросника.
12. При ново кандидатстване за разрешение за
достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност „Поверително“, след изтичането на срока на получено
вече такова разрешение се попълват точки: VII;
XIII; XVIII – XXI; XXIV; XXVI и ХХVII, с данни
за периода от деня на попълването на предишния
въпросник до деня на попълването на сегашния. Ако
данните в посочените точки не са се променили, в
тях трябва да се впише „без промени“.
13. При поредно кандидатстване за разрешение
за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, след изтичане на срокове, установени
в закона, се попълват точки: VII; XIII; XVIII – XXI;
XXIV; XXVI и ХХVII, имайки предвид само срока
от датата на предишното попълване до датата на
сегашното попълване на въпросника. Ако данните
от посочените по-горе точки не са се променили,
в тях впишете „без промени“.
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ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА
УКАЗ № 77
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Джей Бърджис – бивш
заместник-помощник секретар за Европа и
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Азия в Департамента по търговия на Съединените американски щати, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за неговия личен принос
за развитието на търговско-икономическите
отношения между България и Съединените
американски щати.
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УКАЗ № 83
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 община Лозница, област Разград, на 20 май 2018 г.
Издаден в София на 23 март 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 23 МАРТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“, приет с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2014 г.
(ДВ, бр. 6 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думите „Закона за насърчаване
на заетостта“ се добавя „Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност“ и се поставя
запетая.
2. Създава се т. 4:
„4. упражнява правото, което е предвидено
в Търговския закон, да подава искова молба за
откриване на производството по несъстоятелност на търговец при изискуеми и неизпълнени
за повече от два месеца задължения за трудови
възнаграждения към най-малко една трета от
работниците и служителите на търговеца.“
§ 2. В чл. 6, ал. 2 се правят следните допълнения:

