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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение	 за	 удължаване	 срока	 на	
действие	на	Временната	анкетна	ко-
мисия	за	проверка	и	установяване	на	
всички	обстоятелства	около	публично	
огласения	 телефонен	 разговор	 между	
бившия	 министър-председател	 Бойко	
Борисов	 и	 бившия	 директор	 на	 Аген-
ция	„Митници“	Ваньо	Танов,	в	който	
се	съдържат	данни	за	грубо	склонява-
не	към	тежки	престъпления	и	злоупо-
треба	с	власт	 3

Президент на републиката

	Указ № 68	за	награждаване	на	г-н	Ан-
дерс	 Фог	 Расмусен	–	генерален	 секре-
тар	на	НАТО,	с	орден	„Стара	планина“
първа	степен	 3

	Указ № 71 за	насрочване	на	частичен	
избор	 за	 кмет	на	 кметство	Червена	
вода,	 община	 Русе,	 област	 Русе,	 на	
8	юни	2014	г.	 3

	Указ № 73	за	връщане	за	ново	обсъж-
дане	в	Народното	събрание	на	Закона	
за	изменение	и	допълнение	на	Закона	
за	 собствеността	и	ползуването	на	
земеделските	 земи,	 приет	 от	 ХLIІ	
Народно	събрание	на	4	април	2014	г.,	и
мотивите	към	указа	 3

Министерски съвет

	Постановление № 78 от	 10	 април	
2014	г.	за	приемане	на	Тарифа,	по	ко-
ято	партиите,	коалициите	и	инициа-
тивните	комитети	заплащат	предиз-
борните	 предавания	 по	 Българската	
национална	телевизия	 и	 Българското	
национално	 радио	 и	 техните	 регио-
нални	центрове	 5

	Постановление № 79 от	 10	април	
2014	 г.	 за	 създаване	 на	 комитети	 за	
наблюдение	 на	 Споразумението	 за	

партньорство	на	Република	България	
и	 на	 програмите,	 съфинансирани	 от	
Европейските	структурни	и	инвести-
ционни	 фондове,	 за	 програмен	 период
2014	–	2020	г.	 8

	Постановление № 80 от	 10	април	
2014	 г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	 за	 реда	 за	 внасяне	 и	 раз-
пределяне	 на	 задължителните	 осигу-
рителни	 вноски	 и	 вноските	 за	 фонд	
„Гарантирани	 вземания	 на	 работни-
ците	 и	 служителите“,	 приета	 с	 По-
становление	№	291	 на	Министерския
съвет	от	2005	г.		 14

	Постановление № 81 от	 10	 април	
2014	г.	за	одобряване	на	допълнителни
разходи	за	2014	г.	 15

	Постановление № 82 от	 10	 април	
2014	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	външните	работи	за	2014	г.	 16

	Постановление № 83 от	 10	 април	
2014	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	 разходи	 по	 бюджета	 на	 Минис-
терството	 на	 вътрешните	 работи
за	2014	г.	 17

	Постановление № 84 от	 10	 април	
2014	г.	 за	 приемане	 на	 Устройствен
правилник	на	Авиоотряд	28	 17

	Решение № 201 от	 10	 април	 2014	г.	
за	приемане	на	отчета	за	дейността	
на	Управителния	съвет	на	Национал-
ния	 компенсационен	 жилищен	 фонд
за	2013	г.	 20

	Решение № 202 от	 10	 април	 2014	г.	
за	 изменение	 и	 допълнение	 на	 Реше-
ние	№	117	на	Министерския	съвет	от	
2003	г.	за	приемане	на	списък	на	тър-
говски	дружества	с	държавно	участие	
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на действие на Вре-
менната анкетна комисия за проверка и 
установяване на всички обстоятелства около 
публично огласения телефонен разговор между 
бившия министър-председател Бойко Борисов 
и бившия директор на Агенция „Митници“ 
Ваньо Танов, в който се съдържат данни за 
грубо склоняване към тежки престъпления 

и злоупотреба с власт

Народното събрание на основание чл. 34 
от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание

Р Е Ш И :
Удължава срока на действие на Временната 

анкетна комисия за проверка и установява-
не на всички обстоятелства около публично 
огласения телефонен разговор между бив-
шия министър-председател Бойко Борисов 
и бившия директор на Агенция „Митници“ 
Ваньо Танов, в който се съдържат данни за 
грубо склоняване към тежки престъпления 
и злоупотреба с власт, създадена с решение 
на Народното събрание на 21 ноември 2013 г. 
(ДВ, бр. 103 от 2013 г.), с един месец.

Решението е прието от 42-то Народно съб-
рание на 9 април 2014 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

2541

УКАЗ № 73
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното 

събрание Закона за изменение и допълнение 
на Закона за собствеността и ползуването на 
земеделските земи, приет от ХLIІ Народно 
събрание на 4 април 2014 г.

Издаден в София на 11 април 2014 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

МОТИВИ
за връщане за ново обсъждане в Народното 
събрание на разпоредби от Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за собствеността 
и ползуването на земеделските земи, приет 
от Народното събрание на 4 април 2014 г.

Уважаеми госпожи и господа народни 
представители,

Българската конституция обявява земята за 
основно национално богатство и тя се ползва 
с особена закрила. Народното събрание е в 
компетентността си да изменя, допълва и 
отменя разпоредби от действащия Закон за 
собствеността и ползуването на земеделските 
земи, за да гарантира закрилата на земята 
като основно национално богатство. Това свое 
правомощие обаче парламентът трябва да 
осъществява, като се съобразява с разпоредби 
на Конституцията, международните договори, 
по които Република България е страна, и 
правото на Европейския съюз. 

Съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за норма-
тивните актове мотивите към законопроекта 
трябва да съдържат „причините, които нала-

ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 68
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Андерс Фог Расмусен –  

генерален секретар на НАТО, с орден „Ста-
ра планина“ първа степен за изключително 
големите му заслуги за укрепване на мира и 
сигурността в световен мащаб.

Издаден в София на 8 април 2014 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър на външните работи: 

Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

2539

УКАЗ № 71
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 

кметство Червена вода, община Русе, област 
Русе, на 8 юни 2014 г.

Издаден в София на 9 април 2014 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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