
Петък, 16 март 2018 г. София Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 

24

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на
Закона	за	митниците	 2

	Закон	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	за	трудовата	миграция	и	тру-
довата	мобилност	 5

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	за	местното	самоуправление	и
местната	администрация	 14

	Решение за	създаване	на	Временна	ко-
мисия	за	установяване	на	всички	факти	
и	обстоятелства	във	връзка	с	привати-
зацията	 и	 планираната	 продажба	 на
дружествата	на	ЧЕЗ	Груп	в	България	 15

Президент на Републиката

	Указ	№ 69 	 за	насрочване	на	части-
чен	избор	 за	 кмет	на	кметство	Бе-
ден,	община	Девин,	област	Смолян,	на
20	май	2018	г.	 15

Министерски съвет

	Постановление № 34 от	 10	 март	
2018	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
трансфери	 за	 2018	г.	 по	 бюджета	 на
община	Хайредин,	област	Враца	 16

	Постановление № 35 от	 13	 март	
2018	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	за	определяне	на	процеду-
рите	за	администриране	на	нередно-
сти	по	фондове,	инструменти	и	про-
грами,	съфинансирани	от	Европейския	

съюз,	приета	с	Постановление	№	285	
на	Министерския	съвет	от	2009	г.	 16

	Постановление № 36 от	 13	 март	
2018	г.	за	приемане	на	Правилник	за	ус-
тройството	и	функциите	на	Национал-
ния	инспекторат	по	образованието	 19

Министерство  
на образованието и науката

	Правилник за	изменение	 и	 допълне-
ние	на	Правилника	за	устройството	
и	 дейността	 на	 Звеното	 за	 опера-
тивно	управление	и	финансово	осигу-
ряване	 на	 организационните	 струк-
тури	на	Министерството	на	образо-
ванието	и	науката	 25

Министерство 
на земеделието, храните и горите

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	105	от	2006	г.	за	усло-
вията	и	реда	за	създаване,	поддържа-
не,	 достъп	 и	 ползване	 на	 Интегри-
раната	система	за	администриране
и	контрол		 26

Министерство 
на транспорта,  

информационните  
технологии и съобщенията

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	117	от	2005	г.	за	одобря-
ване	типа	на	нови	моторни	превозни
средства	от	категория	L	 28



БРОЙ 24  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  15   

(7) Разпоредбите на ал. 5 и 6 не се при-
лагат, когато председателят на общинския 
съвет е заемал друга изборна или мандатна 
длъжност преди избирането му за председа-
тел на съвета.“

§ 2. Член 29а се изменя така:
„Чл. 29а. (1) В структурата на общин-

ската администрация се създава самосто-
ятелно звено, което подпомага работата на 
общинския съвет и на неговите комисии и 
осъществява организационно-техническото 
и административно обслужване на тяхната 
дейност. Звеното е на пряко подчинение на 
председателя на общинския съвет.

(2) Числеността на служителите в звеното 
се включва в общата численост на общин-
ската администрация и заедно с щатното му 
разписание се утвърждава по реда на чл. 21, 
ал. 1, т. 2 по предложение на председателя 
на общинския съвет.

(3) Служителите в звеното подпомагат 
дейността на председателя на общинския 
съвет при осъществяване на правомощията 
му по подготовката, свикването и провеж-
дането на заседанията на общинския съвет 
и на неговите комисии.

(4) Председателят на общинския съвет 
утвърждава длъжностните характеристи-
ки, ръководи и контролира дейността на 
служителите в звеното. Оценяването на из-
пълнението на длъжността на служителите 
в звеното се извършва от председателя на 
общинския съвет.

 (5) Организацията на дейността и функ-
циите на звеното се определят в правилника 
по чл. 21, ал. 3.

 (6) Служителите в звеното се назначават 
и освобождават от кмета на общината по 
предложение на председателя на общинския 
съвет. Кметът на общината не може да на-
значава или да освобождава служители в 
звеното, за които не е направено писмено 
предложение от председателя на общинския 
съвет.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 1 март 2018 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева
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РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за устано-
вяване на всички факти и обстоятелства във 
връзка с приватизацията и планираната про-
дажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 37 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Създава Временна комисия за установява-

не на всички факти и обстоятелства във връзка 
с приватизацията и планираната продажба на 
дружествата на ЧЕЗ Груп в България.

2. Комисията се състои от 15 народни пред-
ставители – по трима от всяка парламентарна 
група.

3. Избира ръководство и състав на Времен-
ната комисия, както следва:
Председател: Жельо Иванов Бойчев.
Членове: Делян Александров Добрев, 

Валентин Алексиев Николов,
Димитър Николов Лазаров,
Таско Михайлов Ерменков, 
Крум Костадинов Зарков,
Петър Христов Петров,
Николай Веселинов  
Александров,
Александър Николаев Сабанов,
Рамадан Байрам Аталай, 
Елхан Мехмедов Кълков,
Сергей Манушов Кичиков,
Полина Цветославова Цанкова-
Христова,
Албена Владимирова  
Найденова,
Пламен Трифонов Христов.

4. Комисията се избира за срок от един месец.
Решението е прието от 44-то Народно съб- 

рание на 14 март 2018 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 69
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет-

ство Беден, община Девин, област Смолян, на 
20 май 2018 г.

Издаден в София на 7 март 2018 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева
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