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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за физическото възпитание и
спорта
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за достъп и разкриване на доку
ментите и за обявяване на принадлеж
ност на български граждани към Дър
жавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия














Президент на републиката
Указ № 379 за назначаване на Хрис
то Георгиев Гуджев – извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Мексиканските съедине
ни щати, и за извънреден и пълномо
щен посланик на Република България в
Коста Рика със седалище в Мексико
Указ № 380 за назначаване на Максим
Георгиев Гайтанджиев – извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Аржентина, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Чили
със седалище в Буенос Айрес
Указ № 381 за назначаване на Весе
лин Петров Вълканов – извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Кралство Белгия, и за из
вънреден и пълномощен посланик на
Република България във Великото хер
цогство Люксембург със седалище в
Брюксел
Указ № 382 за награждаване на вице
адмирал Пламен Иванов Манушев с
орден „За военна заслуга“ първа степен
Указ № 383 за награждаване на гене
рал-майор Йордан Тодоров Йорданов с
орден „За военна заслуга“ първа степен
Указ № 385 за определяне на 27 януа
ри 2013 г. за дата на произвеждане на
национален референдум с въпрос: „Да
се развива ли ядрената енергетика
в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“
Указ № 387 за освобождаване на Борис
Владимиров Велчев от длъжността
главен прокурор на Република България
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Министерски съвет
 Постановление № 273 от 1 ноември
2012 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за мястото и начина на
нанасяне на уникалната идентифика
ция на взривните вещества за граж
дански цели, приета с Постановление
№ 94 на Министерския съвет от 2011 г.
7
 Постановление № 274 от 1 ноември
2012 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Минис
терството на регионалното развитие
и благоустройството, приет с Поста
новление № 271 на Министерския съвет от 2009 г.
8
 Постановление № 275 от 1 ноември
2012 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 86 на Министерския
съвет от 2012 г. за предоставяне на
допълнителни бюджетни кредити по
бюджета на Министерството на ре
гионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
9
 Постановление № 276 от 2 ноември
2012 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за обхвата, структура
та, съдържанието и методологията
за изработване на плановете за опаз
ване и управление на единичните или
груповите недвижими културни цен
ности, приета с Постановление № 45
на Министерския съвет от 2011 г.
10
 Решение № 913 от 7 ноември 2012 г.
за обявяване на 9 ноември 2012 г. за
ден на национален траур
14
Министерство
на икономиката,
енергетиката и туризма
 Договор между правителството на
Република България и правителство
то на Кралство Мароко за сътрудничество в областта на туризма
15
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. за
минималните изисквания за защита
и хуманно отношение към опитните
животни и изискванията към обек
тите за използването, отглеждането
и/или доставката им
16
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УКАЗ № 380

УКАЗ № 383

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Максим Георгиев Гайтанджиев –
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Чили със
седалище в Буенос Айрес.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам генерал-майор Йордан Тодоров Йорданов с орден „За военна заслуга“
първа степен за дългогодишна безупречна
служба, принос за развитието и укрепването
на Българската армия и заслуги към отбраната на страната.
Издаден в София на 30 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на отбраната:
Аню Ангелов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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УКАЗ № 381
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Веселин Петров Вълканов –
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия, и за
извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великото херцогство
Люксембург със седалище в Брюксел.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10153

УКАЗ № 382

УКАЗ № 385

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на ХLІ
Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24.10.2012 г.,
обнародвано в ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г., и чл.
14 от Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям 27 януари 2013 г. за дата на
произвеждане на национален референдум с
въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане
на нова ядрена електроцентрала?“.
Издаден в София на 31 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10241

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам вицеадмирал Пламен Иванов
Манушев с орден „За военна заслуга“ първа степен за дългогодишна безупречна служба, принос
за развитието и укрепването на Българската
армия и заслуги към отбраната на страната.
Издаден в София на 30 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на отбраната:
Аню Ангелов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10146

УКАЗ № 387

На основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 175, ал. 5 от Закона за съдебната власт
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Борис Владимиров Велчев
от длъжността главен прокурор на Република
България.
Издаден в София на 2 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10242

