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	Указ № 83	за	освобождаване	на	генерал-
лейтенант	Стефан	Стефанов	Василев	
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нето	му	на	длъжността	заместник-
началник	на	отбраната,	считано	от	
30	юни	2014	г.	 30
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мандов	от	длъжността	командващ	на	
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	Указ № 110 за	удостояване	на	бригаден	
генерал	Марин	Панайотов	Начев	с	вис-
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рал-майор“	 36
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ковник	 Георги	 Костадинов	 Миленов	
с	 висше	 офицерско	 звание	 „бригаден
генерал“		 36

 Указ № 113 за	насрочване	на	части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	Черни	
връх,	община	Камено,	област	Бургас,	
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2014	г.	 за	 координация	 по	 въпросите	
на	регионалното	сътрудничество	 37
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надзор
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от	Фонда	 за	 компенсиране	 на	 инвес-
титорите	 41

Министерство  
на културата

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	Н-5	от	2007	г.	за	услови-
ята	и	реда	на	провеждане	на	конкурси	
за	предоставяне	на	средства	от	На-
ционален	фонд	„Култура“		 42

Министерство 
на младежта и спорта
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и	съоръжения	 45

Българска народна банка
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организацията	и	управлението	на	рис-
ковете	в	банките	 49
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капиталовите	буфери	на	банките	 56
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от	2001	г.	за	установяване	размера	на	
вложенията	на	банките	по	чл.	47	от
Закона	за	кредитните	институции		 65

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	2	от	2006	г.	за	лицензи-
те,	одобренията	и	разрешенията,	из-
давани	от	Българската	народна	банка
по	Закона	за	кредитните	институции		 65

	Наредба	за	отменяне	на	Наредба	№	7	
от	2006	г.	за	големите	експозиции	на
банките	 66

	Наредба за	отменяне	на	Наредба	№	8	
от	2006	г.	за	капиталовата	адекват-
ност	на	кредитните	институции	 66

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	11	от	2007	г.	за	управле-
нието	и	надзора	върху	ликвидността
на	банките	 66

	Наредба	за	отменяне	на	Наредба	№	12	
от	2007	г.	за	надзор	на	консолидирана	
основа	 67

 Наредба за	отменяне	на	Наредба	№	9	
от	 2008	г.	 за	 оценка	 и	 класификация	
на	рисковите	 експозиции	на	 банките	
и	за	установяване	на	специфични	про-
визии	за	кредитен	риск	 67

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредба	 №	20	 от	 2009	г.	 за	 изда-
ване	на	одобрения	по	чл.	11,	 ал.	3	 от
Закона	за	кредитните	институции	 67
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та	към	възнагражденията	в	банките	 69

Централна избирателна  
комисия

	Решение № 310-ЕП от	8	май	 2014	 г.	
относно	 поправка	 в	 образци	 на	 из-
борни	 книжа	 съгласно	 приложения,	
утвърдени	 с	 Решение	 №	29-ЕП	 от	
29	март	2014	г.	на	ЦИК,	и	утвържда-
ване	на	изборни	книжа	за	изборите	за	
членове	на	Европейския	парламент	от
Репуб	лика	България	 70



СТР.  36  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 40

3. Удостоявам комодор Митко Александров 
Петев с висше офицерско звание „контраад-
мирал“, считано от 30 юни 2014 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 28 април 2014 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова
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УКАЗ № 109
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България и чл. 19, т. 4 и 
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Удостоявам комодор Георги Христов Фи-

данов с висше офицерско звание „контраад-
мирал“.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 28 април 2014 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

3065

УКАЗ № 110
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България и чл. 19, т. 4 и 
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Удостоявам бригаден генерал Марин Па-

найотов Начев с висше офицерско звание 
„генерал-майор“.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 28 април 2014 г.
Президент на републиката:  
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Министър-председател:  
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Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

3066

УКАЗ № 111
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България и чл. 19, т. 4 и 
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Удостоявам бригаден генерал Драгомир 

Здравков Димитров с висше офицерско звание 
„генерал-майор“.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 28 април 2014 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

3067

УКАЗ № 112
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България и чл. 19, т. 4 и 
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Удостоявам полковник Георги Костадинов 

Миленов с висше офицерско звание „бригаден 
генерал“.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 28 април 2014 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

3068

УКАЗ № 113
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 Черни връх, община Камено, област 
Бургас, на 29 юни 2014 г.

Издаден в София на 29 април 2014 г.
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Подпечатан с държавния печат.
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