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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

 Решение за откриване на факултет 
„Обществено здраве и здравни гри-
жи“ в структурата на Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 2

Президент на републиката

 Указ № 155 за награждаване на Бо-
рислав Димов Иванов с орден „Св. св. 
Кирил и Методий“ втора степен 2

 Указ  за насрочване на части-
чен избор за кмет на кметство Побе-
да, община Долна Митрополия, област 
Плевен, на 12 октомври 2014 г. 2

Министерски съвет

 Постановление № 168 от 26 юни 
2014 г. за изменение на нормативни
актове на Министерския съвет 2

 Постановление № 169 от 26 юни 
2014 г. за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона 
за интеграция на хората с уврежда-
ния, приет с Постановление № 343
на Министерския съвет от 2004 г. 3

 Постановление № 170 от 26 юни 
2014 г. за изменение на Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпо-
магане, приет с Постановление № 243
на Министерския съвет от 1998 г. 6

 Постановление № 171 от 26 юни 
2014 г. за изменение на Тарифата за 
таксите, събирани по Закона за ри-
барството и аквакултурите, приета 
с Постановление № 133 на Министер-
ския съвет от 2006 г.  6

 Постановление № 172 от 26 юни 
2014 г. за одобряване на допълнител-
ни разходи по бюджета на Министер-
ството на културата за 2014 г. за из-
плащане на стипендии по Програмата 
на мерките за закрила на деца с изя-
вени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г. 6

 Постановление № 173 от 26 юни 
2014 г. за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерския
съвет за 2014 г. 7

 Постановление № 174 от 26 юни 
2014 г. за одобряване на допълнителни 
трансфери по бюджетите на общини
за 2014 г. 7

 Постановление № 175 от 26 юни 
2014 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Националната
служба за охрана за 2014 г. 9

 Постановление № 176 от 26 юни 
2014 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерство-
то на труда и социалната политика 
за 2014 г. за изплащане на еднократ-
на финансова помощ на законните 
наследници на лицата, починали при 
наводнението вследствие на обилните 
валежи на територията на гр. Варна
и гр. Добрич на 19 и 20 юни 2014 г. 9

 Постановление № 178 от 27 юни 
2014 г. за изменение и допълнение на 
нормативни актове на Министерския
съвет 10

 Постановление № 179 от 27 юни 
2014 г. за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и орга-
низацията на работа на органите на 
медицинската експертиза и на регио-
налните картотеки на медицинските 
експертизи, приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 2010 г. 10

Министерство  
на образованието и науката

 Правилник за изменение на Правил-
ника за устройството и дейността 
на регионалните инспекторати по об-
разованието 13

Българска народна банка

 Наредба за изменение на Наредба № 6 
от 1998 г. за кредитиране на банки в
левове срещу обезпечение 13
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за откриване на факултет „Обществено здраве 
и здравни грижи“ в структурата на Универ-
ситет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 

Народното събрание на основание чл. 9, 
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

Р Е Ш И :

1. Открива факултет „Обществено здраве и 
здравни грижи“ в структурата на Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

2. Във факултет „Обществено здраве и 
здравни грижи“ се извършва обучение по 
специалността от регулираните професии 
„Медицинска сестра“ от професионално на-
правление „Здравни грижи“ и по специалности 
от професионално направление „Обществено 
здраве“.

Решението е прието от 42-то Народно 
събрание на 27 юни 2014 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

4482

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 155
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам Борислав Димов Иванов с 
орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора сте-
пен за значимия му принос за развитието на 
културата и изкуството.

Издаден в София на 24 юни 2014 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Пламен Орешарски

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

4423

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168  
ОТ 26 ЮНИ 2014 Г.

за изменение на нормативни актове на 
Министерския съвет

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

§ 1. В Наредбата за изчисляване и изпла-
щане на паричните обезщетения и помощи от 
държавното обществено осигуряване, приета с 
Постановление № 364 на Министерския съвет 
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.; Решение 
№ 9943 на Върховния административен съд от 
2007 г. – бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 
2008 г., бр. 13 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., 
бр. 14 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 
от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.), се правят след-
ните изменения:

1. В чл. 8 ал. 3 се отменя.
2. В приложение № 7 към чл. 8 думите „за 

което прилагам копие от документ, издаден 
от съответната банка“ се заличават.

§ 2. В Наредбата за отпускане и изплащане 
на паричните обезщетения за безработица, 
приета с Постановление № 32 на Министерския 
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; 
изм. и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., 
бр. 15 от 2007 г., бр. 13 и 67 от 2009 г.; Решение 
№ 9757 на Върховния административен съд от 
2009 г. – бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 
от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., 
бр. 33 от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.), се правят 
следните изменения:

УКАЗ № 156
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 Победа, община Долна Митрополия, 
област Плевен, на 12 октомври 2014 г.

Издаден в София на 27 юни 2014 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

4473




