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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на републиката

 Указ № 216  за  насрочване  на  части-
чен избор за кмет на кметство Ракево, 
община  Криводол,  област  Враца,  на
12 октомври 2014 г.  2

 Указ № 217 за насрочване на частичен 
избор за кмет на община Копривщица,
Софийска област, на 12 октомври 2014 г.  2

 Указ № 218 за насрочване на частичен 
избор за кмет на кметство Горно Кир-
ково, община Кирково, област Кърджа-
ли, на 12 октомври 2014 г.  2

Министерски съвет

 Постановление № 259 от 28 август 
2014 г.  за  одобряване  на  допълнител-
ни разходи по бюджета на Министер-
ството на правосъдието за 2014 г.  2

 Постановление № 260 от 28 август 
2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи  по  бюджета  на  Министер-
ството на  образованието и  науката
за 2014 г.  3

Министерство  
на регионалното развитие

 Споразумение за изменение № 1 към
Финансово  споразумение  от  29  юли 
2010 г.  между  правителството  на  Ре-
публика  България,  представлявано  от 
министъра на регионалното развитие,
и Европейската инвестиционна банка  3

 Протокол за изменение и допълнение 
на  Меморандума  за  разбирателство 
между  Министерството  на  регионал-
ното  развитие  и  благоустройството 
на  Република  България,  действащо 
като  Национален  партниращ  орган, 
Министерството на регионалното раз-
витие  и туризма на Румъния,  дейст-
ващо  като  Управляващ  орган,  Минис-
терството  на  публичните  финанси 
на  Румъния,  действащо  като  Серти-
фициращ орган, и Одитния орган (асо-
цииран  към  румънската  Сметна  па-
лата),  действащ  като  Одитен  орган, 
относно  изпълнението  на  Програма-
та за трансгранично сътрудничество
България – Румъния 2007 – 2013 г.  6

Министерство  
на земеделието и храните

 Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за 
условията и реда за прилагане на вре-
менни извънредни мерки за подпомага-
не на пазара в сектора на зеленчуци-
те и плодовете  7

Министерство на транспорта,  
информационните  

технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение на 

на Наредба № Н-32 от 2011 г. за перио-
дичните прегледи за проверка на тех-
ническата  изправност  на  пътните
превозни средства  11
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 216
На основание чл.  98, т.  1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл.  463, 
ал.  5 от Изборния кодекс

ПО С Т А НОВ Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет-

ство Ракево, община Криводол, област Враца, 
на 12 октомври 2014 г.

Издаден в София на 22 август 2014 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Христо Иванов

5853

УКАЗ № 217
На основание чл.  98, т.  1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл.  463, 
ал.  5 от Изборния кодекс

ПО С Т А НОВ Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

община Копривщица, Софийска област, на 
12 октомври 2014 г.

Издаден в София на 22 август 2014 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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УКАЗ № 218
На основание чл.  98, т.  1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл.  463, 
ал.  5 от Изборния кодекс

ПО С Т А НОВ Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет-

ство Горно Кирково, община Кирково, област 
Кърджали, на 12 октомври 2014 г.

Издаден в София на 25 август 2014 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Христо Иванов

5880

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259  
ОТ 28 АВГУСТ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на правосъди-

ето за 2014 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи в размер 303 930 лв. по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2014 г. 
за изплащане на обезщетения по чл. 60к 
от Закона за съдебната власт за първото и 
второто тримесечие на 2014 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2014 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на правосъдието“, бюджетна програма „Прав-
на рамка за функционирането на съдебната 
система“ по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2014 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2014 г.

Чл. 4. Министърът на правосъдието да 
извърши съответните промени по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2014 г. 
и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2014 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 60к, ал. 2 от Закона 
за съдебната власт.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на правосъдието.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Георги Близнашки

За главен секретар на Министерския съвет:  
Галина Маринска

5899


