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УКАЗ № 2
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на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам г-н Ахмед Буташ – извънре-
ден и пълномощен посланик на Алжирска- 
та демократична и народна република в Репу-
блика България, с орден „Мадарски конник“ 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

първа степен за неговия значителен принос 
за развитието на двустранните отношения 
между Република България и Алжирската 
демократична и народна република.
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СТР.  2  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 3

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

КОНВЕНЦИЯ 
за учредяването на Европейската организация 
за разработване на метеорологични спътници 

(EUMETSAT)
(Влязла в сила на 19 юни 1986, включително 
поправки, влезли в сила на 19 ноември 2000 г. 
Ратифицирана със закон, приет от 42-то На-
родно събрание на 19 март 2014 г. – ДВ, бр. 30 
от 2014 г. В сила за Република България от 

30 април 2014 г.)

ПРЕАМБЮЛ

Държавите, Страни по тази Конвенция,
КАТО ОТЧИТАТ, че:
–  сигурността на населението и ефективното 

изпълнение на редица дейности на човека 
са обусловени от метеорологичните данни 
и това изисква по-точни и по-навременни 
прогнози;

–  възможността за подобряване на прогнози-
те до голяма степен зависи от наличието 
на метеорологични наблюдения, локални, 
както и глобални, включително и тези 
по отношение на отдалечени и пустинни 
региони;

–  метеорологичните спътници са доказали 
тяхната надеждност и уникален потенциал 
като допълнителни към тези на неземните 
наблюдения системи, особено по отно-
шение на непрекъснато наблюдение на 
времето и провеждане на бързо набиране 
на данни от наблюдения над най-недос-
тъпните области от земната повърхност;

–  метеорологичните спътници, с техните 
качества на покритие и оперативни ха-

рактеристики, осигуряват дълговременна 
глобална съвкупност от данни с решаваща 
важност за наблюдение на земята и нейния 
климат, особено важно за установяване 
на глобални промени;

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че:
–  Световната Метеорологична Организация 

е поверила на своите членове подобрява-
нето на метеорологичната база данни и 
решително е подкрепила планове за разви-
тие и поддържане на глобална спътникова 
наблюдателна система с цел да допринесе 
за изпълнението на нейните програми;

–  спътниците Meteosat бяха успешно раз-
работени от Европейската Космическа 
Агенция;

–  Оперативна Програма Meteosat (МОП), 
провеждана от EUMETSAT, е показала 
възможностите на Европа да поеме своя 
дял от отговорности за поддържането в 
действие на глобална спътникова наблю-
дателна система;

ОСЪЗНАВАЙКИ, че:
–  нито една друга национална или между-

народна организация не предоставя на 
Европа всичките необходими метеоро-
логични спътникови данни, за да обхване 
нейните области на интерес;

–  диапазонът на човешки, технически и 
финансови ресурси, необходими за дей-
ности в космическото пространство, е 
под нивото на ресурсите на която и да е 
отделна Европейска държава;

–  е желателно да се предостави на метеоро-
логичните институции в Европа рамка за 
сътрудничество, която им би позволила да 
предприемат общи дейности, използвайки 
космически технологии, които се прила-
гат към метеорологични изследвания и 
прогноза на времето; 

СЕ СПОРАЗУМЯХА, КАКТО СЛЕДВА
Член 1 

Учредяване на EUMETSAT

1.  Учредява се една Европейска Организация 
за разработване на Метеорологични Спът-
ници, наричана по-долу „EUMETSAT“.

2.  Членовете на EUMETSAT, наричани по-
долу „Държави Членки“, са тези държа-
ви, които са Страни по тази Конвенция 
в изпълнение на клаузите на Член 16.2 
или 16.3. 

3.  EUMETSAT е юридическо лице. В частност 
има право да договорира, да придобива и 
да се разпорежда с движимо и недвижимо 
имущество и да бъде страна в юридически 
процедури. 

4.  Органите на EUMETSAT са Съветът и 
Генералният Директор.

5.  Седалището на EUMETSAT се намира в 
Дармщадт, Федерална Република Герма-

УКАЗ № 3
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 467, 
ал. 1 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам нови избори за общински съ-

ветници и кмет на община Сърница, област 
Пазарджик, на 15 март 2015 г.

Издаден в София на 8 януари 2015 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Христо Иванов 

116



しク復―″～ィ釣′″/」

~

Qeryf.tturgtlErazapua

fl .d uunuc mp oqu^fl H a Tfp e o ud e um a

1″ノ〃 |

′:″   ‐■51

⌒

⌒

メ
/疇

Д0

月PttДCF4ATEnЯ ″Д

4E‖TPArHATA″354PATEnHA
κoMnc″Я

「
‐XA ИBИЛИHAハJ7EKCИEBA

yBAЖAEMA「OC″OXO r7PE4CE4A口
,

f7pυЛοxe″ Bυ ″3r7ρaЩaM″ρer7υC Om yra3 N_03om 08月 ″yap“

20152.″ a r7ρe3υ∂e″ma″ a Per7y5J7υ κa 3a Cee∂ e″υe.

C ycaxe″″e,

4μ

Д″PEκ暉
""M

も



ΠPEΠ Иc

PEⅡ yBЛ И

Π

К A  BЪ Л
「

APИ Я

PE3И ДEHT

К A3

3.

Ha ocHoeaHt4e qn. 98, r. 1 or Koncrlrryqt4f,Ta xa Peny6nura 6un rapuA
Bpb3Ka c.{n. 467, an. 1 or lrls6opxun KoAeKc

ΠOCTAHOBЯ BAM:

HACPOLIBAM HoBt4 ras6opn 3a o6quncru cbBerHhr.l4 n KMer Ha o6ulrxa
Cupxrqa, o6nacr l'lasapgxrr, Ha iS uapr 2015 r.

l4aga4en a CoQun na 0 I nxya pu 2O1S r.

ΠPE3ИДEHT HA PEΠ yБЛИKATA:′口′PoceH ΠЛeBHeЛИeB

HOPMOttBOPЧECTBO И
HAЧAЛ HИK OTД EЛ :

ｙ
　
　
撻

ヘ

ヘ

Bnpxo c opnruHafla, ●■ブДИPEKЦИЯ


	Bookmark 1



