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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за обществените поръчки
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за съдебната власт
 Решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Президент на Републиката
 Указ № 148 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Суходол,
община Главиница, област Силистра,
на 14 октомври 2018 г.
 Указ № 149 за награждаване на проф.
Михаел Бар-Зоар с орден „Стара планина“ първа степен
Конституционен съд
 Определение № 1 от 4 юни 2018 г. по
конституционно дело № 7 от 2018 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 94 от 5 юни
2018 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството
на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната, приет с
Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г.
8
 Постановление № 95 от 5 юни
2018 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с
Постановление № 447 на Министерския съвет от  2014 г.
8
 Постановление № 96 от 7 юни 2018 г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския
съвет от 2018 г.
15
 Постановление № 97 от 7 юни 2018 г.
за изменение и допълнение на Наред-

бата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с Постановление № 30
на Министерския съвет от 2000 г.
16
 Постановление № 98 от 7 юни 2018 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона
за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския
съвет от 1998 г.
18
 Постановление № 99 от 7 юни 2018 г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2018 г. за финансово осигуряване на
дейности по Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за
развитие на образованието
19
 Решение № 379 от 7 юни 2018 г. за
признаване на Сдружение „Съюз на глухите в България“ за представителна
организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания
20
 Решение № 380 от 7 юни 2018 г. за
признаване на Сдружение „Национална
асоциация на сляпо-глухите в България“ за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания
20
 Решение № 384 от 7 юни 2018 г. за
прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за
морски плаж „Албена“, община Балчик,
област Добрич
20
Министерство
на околната среда
и водите
 Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции
по околната среда и водите
21
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лика България и чл. 73, ал. 1 от Закона за
независимия финансов одит
РЕШИ:
Избира Огнян Георгиев Симеонов за председател на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 6 юни 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5610

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 148
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 Суходол, община Главиница, област
Силистра, на 14 октомври 2018 г.
Издаден в София на 1 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5580

УКАЗ № 149
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Михаел Бар-Зоар с
орден „Стара планина“ първа степен за неговите изключителни заслуги за развитието
на двустранните отношения между Република
България и Държавата Израел и за популяризирането на спасяването на българските
евреи по време на Втората световна война.
Издаден в София на 4 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5581

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
от 4 юни 2018 г.

по конституционно дело № 7 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа в закрито
заседание на 4 юни 2018 г. конституционно
дело № 7/2018 г., докладвано от съдия Константин Пенчев.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията. Образувано е по искане на президента на Република България
за установяване на противоконституционност
на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Закона за
радиото и телевизията (ЗРТ) (обн., ДВ, бр. 138
от 1998 г.; посл. изм., бр. 44 от 2018 г.), съгласно
която актовете на Народното събрание и на
президента, с които се попълват съответните
квоти от Съвета за електронни медии (СЕМ),
влизат в сила едновременно.
Твърди се в искането, че изпълнението
на тази разпоредба е невъзможно, тъй като
с промяната от 2010 г. на чл. 29, ал. 1, изр. 2
ЗРТ квотите на Народното събрание и президента се обновяват през различен период
от време – две и три години, и следователно
актовете на тези два органа не могат да влизат
в сила едновременно. Нарушено е изискването
за прецизност, недвусмисленост и яснота на
закона, което противоречи на принципа на
правовата държава, прогласен от чл. 4, ал. 1
от Конституцията.
Поддържа се още в искането, че оспорваната разпоредба противоречи на принципа
на разделение на властите – чл. 8 от Конституцията, защото, без да е налице споделена
компетентност при сформиране на състава на
СЕМ между Народното събрание и президента, действията на актовете на двата органа
са взаимно обвързани.
С определение на съда от 17 април 2018 г.
искането на президента е допуснато за разглеждане по същество. Като заинтересувани
инстит уции са констит уирани Народното
събрание и Съветът за електронни медии.
Отправена е покана за правно становище и
до проф. д-р Нели Огнянова.
Със Закона за изменение на Закона за
радиото и телевизията, приет от 44-то Народно събрание на 16 май 2018 г. (ДВ, бр. 44 от
2018 г.), разпоредбата на чл. 24, ал. 2, чието
обявяване за противоконституционна се иска,
е отменена. Делото пред Конституционния
съд остава без предмет и съгласно чл. 19 от

