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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон за	изменение	и	допълнение	на	За-
кона	за	кадастъра	и	имотния	регистър	 2

	Закон	 за	 ратифициране	 на	 Договора	
за	подписка	между	Република	България	
и	Ситигруп	Глобал	Маркетс	Лимитед,	
Ейч	Ес	Би	Си	Банк	Пи	Ел	Си	и	Джей	Пи	
Морган	Секюритиз	Пи	Ел	Си	във	връзка	
с	емитирането	на	облигации	на	стой-
ност	до	1	493	000	000	евро	(или	до	рав-
ностойността	в	щатски	долари),	еми-
тирани	на	един	или	повече	траншове,	
подписан	на	21	май	2014	г.,	Договора	за	
фискално	агентство	между	Република	
България	в	качеството	на	емитент	и	
Дъ	Банк	Ъв	Ню	Йорк	Мелън	в	качест-
вото	на	фискален	агент	и	платежен	
агент	и	Дъ	Банк	Ъв	Ню	Йорк	Мелън	
(Люксембург)	С.А.	в	качеството	на	ре-
гистратор	и	агент	по	прехвърлянето	
относно	 емитирането	 на	 облигации	
на	стойност	до	1	493	000	000	евро	(или	
до	 равностойността	 в	 щатски	 до-
лари),	 емитирани	на	 един	или	повече	
траншове,	подписан	на	21	май	2014	г.,	
и	на	Акта	за	поемане	на	задължения	
относно	 издаването	 на	 облигации	 на	
стойност	 до	 1	 493	 000	 000	 евро	 (или	
до	 равностойността	 в	 щатски	 до-
лари),	 емитирани	на	 един	или	повече
траншове,	подписан	на	21	май	2014	г.	 12

Президент на републиката

	Указ № 143	за	насрочване	на	частичен	
избор	 за	 кмет	 на	 кметство	 Полена,	
община	Симитли,	област	Благоевград,	
на	12	октомври	2014	г.	 13

Министерски съвет

 Постановление  № 140	 от	 4	 юни	
2014	г.	 за	 одобряване	 на	 промени	 на	
утвърдените	 разходи	 по	 области	 на	
политики	по	 бюджета	на	Министер-
ството	на	 образованието	и	 науката
за	2014	г.	 13

 Постановление  № 141	 от	 4	 юни	
2014	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
трансфери	за	2014	г.	за	стипендии	за	

образователни	 резултати	 на	 общин-
ските	училища	 14

 Постановление  № 142	 от	 4	 юни	
2014	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	 за	 реда	 за	 плащане	 на	
вноската	 при	 превишение	 на	 нацио-
налната	млечна	квота,	приета	с	По-
становление	№	187	 на	Министерския	
съвет	от	2008	г.	 15

 Постановление  № 143	 от	 5	 юни	
2014	г.	 за	 приемане	 на	 Наредба	 за	
единните	 държавни	 изисквания	 за	
придобиване	на	висше	образование	по	
специалността	 „Кинезитерапия“	 за	
образователно-квалификационните	
степени	„бакалавър“	и	„магистър“	от	
професионално	 направление	 „Общест-
вено	здраве“	 15

 Постановление  № 144	 от	 6	 юни	
2014	г.	 за	 изменение	 на	 Постановле-
ние	№	112	на	Министерския	съвет	от	
2010	г.	 за	 създаване	на	Централен	ор-
ган	за	обществени	поръчки	за	нуждите	
на	органи	на	изпълнителната	власт	 19

	Постановление № 145	от	9	юни	2014	г.	
за	 изменение	 и	 допълнение	 на	Наред-
бата	 за	 реда	 и	 начина	 за	 включване	
на	лабораториите	в	списъка	по	чл.	22,	
ал.	1,	 т.	8	 от	 Закона	 за	 хазарта,	 за	
изискванията	за	изпитване	на	играл-
но	оборудване	и	игрален	софтуер	и	за	
реда	за	извършване	на	проверки,	при-
ета	с	Постановление	№	164	на	Минис-
терския	съвет	от	2013	г.		 19

	Постановление  №  146	 от	 9	 юни	
2014	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	за	устройството,	безопас-
ната	 експлоатация	 и	 техническия	
надзор	 на	 съоръжения	 под	 налягане,	
приета	с	Постановление	№	164	на	Ми-
нистерския	съвет	от	2008	г.	 21

	Постановление  №  147	 от	 9	 юни	
2014	г.	за	изменение	на	Устройствения	
правилник	на	Министерския	 съвет	и	
на	неговата	администрация,	приет	с	
Постановление	 №	229	 на	 Министер-
ския	съвет	от	2009	г.	 24
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 
ОТ 4 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на промени на утвърдените 
разходи по области на политики по бюдже-
та на Министерството на образованието и 

науката за 2014 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените 
разходи по области на политики по бюджета 
на Министерството на образованието и нау
ката за 2014 г., както следва:

1. намаление на утвърдените разходи по 
„Политика в областта на всеобхватно, дос
тъпно и качествено образование и обучение 
в предучилищното възпитание и подготовка 
и училищното образование. Учене през целия 
живот.“, бюджетна програма „Осигуряване 
на качеството в предучилищното възпитание 
и подготовка и училищното образование“ с 
3 611 846 лв.;

2. увеличение на утвърдените разходи по 
„Политика в областта на равен достъп до 
качествено висше образование и развитие 
на научния потенциал“, бюджетна програма 
„Студентско подпомагане“ със сумата по т. 1.

Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери за 
държавните висши училища, необходими 
за финансово осигуряване на обучението на 
приетите студенти и докторанти съгласно 
данните от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, 
буква „в“ от Закона за висшето образование, 
да се осигурят от предвидените разходи по 
„Политика в областта на равен достъп до 
качествено висше образование и развитие на 
научния потенциал“, програма „Студентско 
подпомагане“ по бюджета на Министерството 
на образованието и науката за 2014 г.

(2) Със средствата за допълнителни транс
фери по ал. 1 да се намалят показателите по 
чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2014 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и на
уката да извърши налагащите се промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси и във връзка с чл. 91, ал. 2 и 4 от 
Закона за висшето образование.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката.

Министърпредседател:
Пламен Орешарски

Главен секретар на Министерския съвет:  
Нина Ставрева

3926

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 143

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 Полена, община Симитли, област 
Благоевград, на 12 октомври 2014 г.

Издаден в София на 9 юни 2014 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

3981

1. Договора за подписка между Републи
ка България и Ситигруп Глобал Маркетс 
Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си 
и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си 
във връзка с емитирането на облигации на 
стойност до 1 493 000 000 евро (или до рав
ностойността в щатски долари), емитирани 
на един или повече траншове, подписан на 
21 май 2014 г.

2. Договора за фискално агентство между 
Република България в качеството на емитент 
и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството 
на фискален агент и платежен агент и Дъ 
Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. 
в качеството на регистратор и агент по пре
хвърлянето относно емитирането на облигации 
на стойност до 1 493 000 000 евро (или до 
равностойността в щатски долари), емитирани 
на един или повече траншове, подписан на 
21 май 2014 г., и 

3. Акта за поемане на задължения от
носно издаването на облигации на стойност 
до 1 493 000 000 евро (или до равностой
ността в щатски долари), емитирани на 
един или повече траншове, подписан на  
21 май 2014 г.

Законът е приет от 42то Народно събрание 
на 6 юни 2014 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Михаил Миков

3959


