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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание

	Решение  за	промени	в	състава	на	Ко-
мисията	по	икономическата	полити-
ка,	енергетика	и	туризъм	 2

	Решение   за	 попълване	 състава	 на	
Парламентарната	 анкетна	 комисия	
за	проучване	на	случаи,	при	които	има	
факти,	 данни	 и	 документално	 аргу-
ментирани	 публични	 разследвания,	
включително	 и	 на	 прекратени	 дела	
и	 преписки	 за	 корупция	 по	 високите	
етажи	 на	 властта,	 довели	 до	 лич-
но	 облагодетелстване	 на	 определени	
лица,	ощетяване	и	значителни	вредни	
последици	за	държавата	 2

	Решение   за	 създаване	 на	 Временна	
парламентарна	 анкетна	 комисия	 за	
проверка	на	всички	данни,	факти	и	об-
стоятелства	 за	решения	и	действия	
по	проекта	АЕЦ	„Белене“	от	2002	г.	до	
края	на	месец	март	2012	г.	 2

	Решение  за	избиране	на	Комисия	за	
наблюдение	на	дейността	на	Държав-
ната	комисия	за	енергийно	и	водно	ре-
гулиране	 3

Президент на републиката

	Указ	№	332	за	награждаване	на	проф.	
д-р	Стоян	Иванов	Дурин	 с	медал	 „За
заслуга“	 3

Конституционен съд

	Решение № 11	от	2	октомври	2012	г.	
по	конституционно	дело	№	1	от	2012	г.	 3

Министерство  
на вътрешните работи

	Споразумение	между	правителство-
то	на	Република	България	и	правител-
ството	на	Ислямска	република	Афга-
нистан	за	сътрудничество	в	борбата
с	престъпността	 10

	Споразумение	между	Министерство-
то	на	вътрешните	работи	на	Репуб-
лика	 България	 и	 Националната	 аген-
ция	 за	 борба	 с	 природните	 бедствия	
на	Ислямска	република	Афганистан	за
сътрудничество	при	бедствия	 13

	Споразумение	 между	 Академията	
на	Министерството	на	вътрешните	
работи	на	Република	България	и	Поли-
цейската	академия	на	Ислямска	репуб-
лика	Афганистан	за	сътрудничество	в	
областта	 на	 обучението	 и	 квалифи-
кацията	на	полицейски	служители	 14

	Наредба	за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№	Iз-1681	от	2012	г.	за	опреде-
ляне	на	условията	и	реда	за	осигурява-
не	на	безплатна	храна	за	служителите	
на	МВР,	работещи	при	специфични	ус-
ловия	и	рискове	за	живота	и	здравето,	
и	на	ободряващи	напитки	за	служите-
лите	на	МВР,	които	работят	на	смени	 15

Министерство  
на околната среда и водите

	Правилник  за	 изменение	 и	 допълне-
ние	на	Правилника	за	устройството	и	
дейността	на	Висшия	консултативен
съвет	по	водите	 16

Министерство  
на земеделието и храните

	Наредба № 15	от	1	октомври	2012	г.	
за	реда	за	предоставяне	на	обезпече-
ния	за	издаване	на	лицензии	за	внос	и	
износ,	сертификати	за	предварително	
фиксиране	и	удостоверения	за	възста-
новяване	 за	 селскостопански	 продук-
ти	от	или	за	трети	страни	 18

	Наредба № 16	от	4	октомври	2012	г.	
за	 условията	 и	 реда	 за	 предоставя-
не	 на	 безвъзмездна	финансова	 помощ	
по	 мярка	 3.5.	 „Пилотни	 проекти“	 по	
Приоритетна	ос	№	3	„Мерки	от	общ	
интерес“	от	Оперативна	програма	за	
развитие	 на	 сектор	 „Рибарство“	 на	
Република	 България,	 финансирана	 от	
Европейския	фонд	за	рибарство	за	Про-
грамен	период	2007	–	2013	г.	 24

Министерство  
на образованието,  

младежта и науката

	Наредба № 74	от	26	септември	2012	г.	
за	 придобиване	 на	 квалификация	 по
професията	„Машинен	техник“	 57
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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по ико
номическата политика, енергетика и туризъм

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника 
за организацията и дейността на Народното 
събрание

Р Е Ш И :
1. Освобождава Димитър Анастасов Карбов 

като член на Комисията по икономическата 
политика, енергетика и туризъм.

2. Избира Стоян Иванов Иванов за член 
на Комисията по икономическата политика, 
енергетика и туризъм.

Решението е прието от 41-ото Народно съб-
рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

9247

РЕШЕНИЕ
за попълване  състава на Парламентарната 
анкетна  комисия  за  проучване  на  случаи, 
при които има факти, данни и документално 
аргументирани публични разследвания, вклю
чително  и  на  прекратени  дела  и  преписки 
за корупция по високите етажи на властта, 
довели до лично облагодетелстване на опре
делени лица, ощетяване и значителни вредни 

последици за държавата

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България, 
чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание и Решение 
на Народното събрание за създаване на Пар-
ламентарна анкетна комисия за проучване на 
случаи, при които има факти, данни, докумен-
тално аргументирани публични разследвания, 
включително и на прекратени дела и преписки 
за корупция по високите етажи на властта, 
довели до лично облагодетелстване на опре-
делени лица, ощетяване и значителни вредни 
последици за държавата (ДВ, бр. 74 от 2012 г.)

Р Е Ш И :
Избира Кирчо Димитров Димитров за 

член на Парламентарната анкетна комисия за 
проучване на случаи, при които има факти, 

данни, документално аргументирани публични 
разследвания, включително и на прекратени 
дела и преписки за корупция по високите 
етажи на властта, довели до лично облагоде-
телстване на определени лица, ощетяване и 
значителни вредни последици за държавата.

Решението е прието от 41-ото Народно съб-
рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

9248

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна парламентарна ан
кетна комисия за проверка на всички данни, 
факти и обстоятелства за решения и действия 
по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края 

на месец март 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 34 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание 

Р Е Ш И :
1. Създава Временна парламентарна ан-

кетна комисия за проверка на всички данни, 
факти и обстоятелства за решения и действия 
по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края 
на месец март 2012 г.

2. В изпълнение на правомощията си по 
предходната точка Временната парламентарна 
анкетна комисия да извърши необходимите 
действия в срок от два месеца и представи 
доклад.

3. Временната парламентарна анкетна 
комисия да се състои от 13 народни пред-
ставители, излъчени на пропорционален 
принцип в съответствие с числеността на 
парламентарните групи: 

– от Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 6 
народни представители; 

– от Парламентарната група на Коалиция 
за България – 2 народни представители; 

– от Парламентарната група на „Движение 
за права и свободи“ – 2 народни представи-
тели; 

– от Парламентарната група „Синята коа-
лиция“ – 1 народен представител;

– от Парламентарната група на партия 
„АТАКА“ – 1 народен представител, и 

– 1 независим народен представител.
4. Избира председател, заместник-предсе-

дател и членове, както следва:

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

	Наредба № 75	от	26	септември	2012	г.	
за	 придобиване	 на	 квалификация	 по
професията	„Машинен	монтьор“	 68

	Наредба № 76	от	26	септември	2012	г.	
за	 придобиване	 на	 квалификация	 по
професията	„Графичен	дизайнер“	 76

Министерство  
на финансите

	Наредба	 за	 	 допълнение	 на	 Наредба	
№	Н-18	 от	 2006	 г.	 за	 регистриране	 и	
отчитане	на	продажби	в	търговските
обекти	чрез	фискални	устройства	 80
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Председател: Диан Тодоров Червенкондев.
Заместник-председател:
 Иван Николаев Иванов.
Членове: Станислав Стоянов Иванов,
 Доброслав Дилянов Димитров,
 Диана Иванова Йорданова,
 Ралица Тодорова Ангелова,
 Светлин Димитров Танчев,
 Марио Иванов Тагарински,
 Венцислав Асенов Лаков,
 Петър Владимиров Димитров,
 Петър Атанасов Курумбашев.

5. Заседанията на Временната парламен-
тарна комисия се излъчват по Българската 
национална телевизия и по Българското на-
ционално радио.

Решението е прието от 41-ото Народно съб-
рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

9249

РЕШЕНИЕ
за избиране  на Комисия  за  наблюдение  на 
дейността на Държавната комисия за енер

гийно и водно регулиране

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-
рия и чл. 18, ал. 1, ал. 2, т. 18 и ал. 7, чл. 19 и 
чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Комисията за наблюдение на дейността 

на Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране се състои от 6 народни представи-
тели – по един от всяка парламентарна група 
и един независим народен представител. 

2. Избира председател, зам.-председател и 
членове на Комисията за наблюдение на дей-
ността на Държавната комисия за енергийно 
и водно регулиране, както следва:

Председател: Димитър Борисов Главчев от 
Парламентарната група на ПП ГЕРБ.

Заместник-председател: Мартин Димитров 
Димитров от Парламентарната група „Синята 
коалиция“.

Членове: 
Румен Стоянов Овчаров от Парламентар-

ната група на Коалиция за България;
Рамадан Байрам Аталай от Парламентар-

ната група на „Движение за права и свободи“;
Любомир Владимиров Владимиров от 

Парламентарната група на партия „АТАКА“;
Димитър Анастасов Карбов – независим 

народен представител.
Решението е прието от 41-ото Народно съб-

рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

9250

ПРЕЗИДЕНТ   
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 332
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам проф. д-р Стоян Иванов 
Дурин с медал „За заслуга“ за значителния 
му принос в областта на счетоводството и 
независимия финансов одит.

Издаден в София на 1 октомври 2012 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Диана Ковачева
9123

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 11 
от 2 октомври 2012 г.

по конституционно дело № 1 от 2012 г.

Конституционният съд в състав: предсе-
дател: Евгени Танчев, и членове: Емилия 
Друмева, Владислав Славов, Димитър Току-
шев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен 
Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, 
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Марко-
ва, при участието на секретар-протоколиста 
Милена Петрова разгледа в закрито заседа-
ние на 2 октомври 2012 г. конституционно 
дело № 1 от 2012 г., докладвано от съдията 
Пламен Киров.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и 
4 от Конституцията.

Делото е образувано на 16.01.2012 г. по 
искане на 56 народни представители от 
41-вото Народно събрание за установяване 
противоконституционност и несъответствие 
с общопризнатите норми на международното 
право и с международните договори, по които 
България е страна, на чл. 11, ал. 1, т. 8 от 
Закона за Българската телеграфна агенция 
(ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Народните представители, отправили ис-
кането до Конституционния съд, считат, че 
разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Закона за 
Българската телеграфна агенция е дискрими-
национна и противоречи на принципа на пра-
вовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), 
принципа на върховенство на Конституцията 

yasen
Sticky Note
Честито и от нас, Професор Дурин!С уважение, Ясен Висулчев12.10.2012




