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Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Закон за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители
Закон за изменение и допълнение на
Закона за обществените поръчки
Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
Решение за дейността на Народното
събрание през месец май 2014 г.
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване
на всички факти и обстоятелства,
свързани с дейността на фирмите
лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия,
а също и дружества концесионери за
добив на природни богатства, довела
до ощетяване на българските граждани и българската държава, както и
нерегламентираните им контакти с
представители на държавата и свързани с политически партии лица
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Президент на републиката
 Указ № 80 за поправка в приложението към т. 1 от Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на
длъжностите във Въоръжените сили
на Република България, Националната
разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши
офицерски звания
29
 Указ № 81 за освобождаване на генерал Симеон Христов Симеонов от
длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от
30 юни 2014 г.
29
 Указ № 82 за освобождаване на контраадмирал Румен Георгиев Николов
от длъжността командир на Военноморските сили, назначаването му на
длъжността началник на отбраната
и удостояването му с висше офицерско звание „вицеадмирал“, считано от
30 юни 2014 г.
30

 Указ № 83 за освобождаване на генераллейтенант Стефан Стефанов Василев
от длъжността заместник-началник
на отбраната и от военна служба,
считано от 30 юни 2014 г.
 Указ № 84 за освобождаване на генерал-майор Нейко Ненов Ненов от длъжността командир на Сухопътните
войски и назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната, считано от 30 юни 2014 г.
 Указ № 85 за освобождаване на контраадмирал Георги Ангелов Георгиев
от длъжността заместник-началник
на отбраната и от военна служба,
считано от 30 юни 2014 г.
 Указ № 86 за освобождаване на генерал-майор Константин Веселинов
Попов от длъжността командир на
Военновъздушните сили и назначаването му на длъжността заместникначалник на отбраната, считано от
30 юни 2014 г.
 Указ № 87 за освобождаване на генерал-лейтенант Атанас Николов Самандов от длъжността командващ на
Съвместното командване на силите и
от военна служба, считано от 17 септември 2014 г.
 Указ № 88 за назначаване на контраадмирал Георги Цветанов Мотев за
временно изпълняващ задълженията
на вакантната длъжност командващ
на Съвместното командване на силите, считано от 17 септември 2014 г., за
срок до назначаването на титуляр на
длъжността, но не по-дълъг от една
година
 Указ № 89 за освобождаване на бригаден генерал Стефан Христов Петров
от длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“ на Министерството на отбраната и назначаването му на длъжността началник
на щаба на Съвместното командване
на силите, считано от 30 юни 2014 г.
 Указ № 90 за освобождаване на бригаден генерал Андрей Илиев Боцев от
длъжността началник на щаба на Сухо-
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„Г. С. Раковски“ и удостояването му с
висше офицерско звание „контраадмирал“, считано от 30 юни 2014 г.
Указ № 109 за удостояване на комодор
Георги Христов Фиданов с висше офицерско звание „контраадмирал“
Указ № 110 за удостояване на бригаден
генерал Марин Панайотов Начев с висше офицерско звание „генерал-майор“
Указ № 111 за удостояване на бригаден генерал Драгомир Здравков Димитров с висше офицерско звание „генерал-майор“
Указ № 112 за удостояване на полковник Георги Костадинов Миленов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“
Указ № 113 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Черни
връх, община Камено, област Бургас,
на 29 юни 2014 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 102 от 7 май
2014 г. за координация по въпросите
на регионалното сътрудничество
37
Комисия за финансов
надзор
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Фонда за компенсиране
на инвеститорите
39
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 46 от 2012 г. за реда и
начина за изплащане на компенсации
от Фонда за компенсиране на инвеститорите
41
Министерство
на културата
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда на провеждане на конкурси
за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“
42
Министерство
на младежта и спорта
 Наредба № 1 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности
42
 Наредба № 2 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти
и съоръжения
45
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Българска народна банка
 Наредба № 7 от 24 април 2014 г. за
организацията и управлението на рисковете в банките
49
 Наредба № 8 от 24 април 2014 г. за
капиталовите буфери на банките
56
 Наредба за отменяне на Наредба № 17
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 лицензите, одобренията и разрешенията, издавани 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 адекватност на кредитните институции
66
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението 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 провизии за кредитен риск
67
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от
Закона за кредитните институции
67
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките 69
Централна избирателна
комисия
 Решение № 310-ЕП от 8 май 2014 г.
относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения,
утвърдени с Решение № 29-ЕП от
29 март 2014 г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за
членове на Европейския парламент от
Република България
70
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3. Удостоявам комодор Митко Александров
Петев с висше офицерско звание „контраадмирал“, считано от 30 юни 2014 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра 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
3064

УКАЗ № 109
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам комодор Георги Христов Фиданов с висше офицерско звание „контраадмирал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра 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 Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам бригаден генерал Марин Панайотов Начев с висше офицерско звание
„генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра 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
3066
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УКАЗ № 111
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам бригаден генерал Драгомир
Здравков Димитров с висше офицерско звание
„генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра 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 Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам полковник Георги Костадинов
Миленов с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра 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
ПОС ТА НОВЯВА 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.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
3069

