
Петък, 6 ноември 2009 г. София Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 

88

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

 Закон за изменение и допълнение на 
Закона за контрол над взривните ве-
щества, огнестрелните оръжия и бое-
припасите 1

 Закон за изменение и допълнение на 
Закона за специалните разузнавател-
ни средства 2

 Закон за ратифициране на Спогод-
бата за социална сигурност между Ре-
публика България и Република Корея 4

 Закон за допълнение на Закона за ле-
карствените продукти в хуманната
медицина 5

 Решение за промени в състава на Ко-
мисията по културата, гражданско-
то общество и медиите 5

Министерски съвет

 Постановление № 256 от 28 октом-
ври 2009 г. за приемане на Устрой-
ствен правилник на Министерството
на здравеопазването 5

 Решение № 821 от 27 октомври 
2009 г. за предоставяне на концесия 
за добив на подземни богатства по 
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подзем-

ните богатства – скалнооблицовъч-
ни материали – гнайси, от находище 
„Нурмус“, разположено в землищата 
на с. Кобилино и с. Черни рид, община 
Ивайловград, област Хасково, на „Бул-
гнайс“ – ООД, Ивайловград 22

 Решение № 823 от 28 октомври 
2009 г. за предоставяне на концесия за 
добив на подземни богатства по чл. 2, 
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните 
богатства – строителни материа-
ли – доломити, от находище „Дългия 
рид“, участък „Източен“ и участък 
„Западен“, разположено в землището 
на с. Полско Пъдарево, община Нова 
Загора, област Сливен, на „Арко им-
порт“ – ЕООД, Раднево 26

Комисия за защита  
на конкуренцията

 Правилник за изменение на Устрой-
ствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията 29

Върховен  
административен съд 

 Решение № 9757 от 16 юли 2009 г. 
по административно дело № 4021 от 
2009 г. 29

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 364
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за кон
трол над взривните вещества, огнестрелните 
оръжия и боеприпасите (обн., ДВ, бр. 133 от 
1998 г.; изм., бр. 85 от 2000 г., бр. 99 от 2002 г.,  
бр. 71 от 2003 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., 
бр. 17, 30 и 38 от 2006 г., бр. 11 и 95 от 2007 г. 

и бр. 69 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думите „Министер-
ството на вътрешните работи“ се поставя запе-
тая и се добавя „за Главна дирекция „Охрана“ 
и Главна дирекция „Изпълнение на наказани-
ята“ към Министерството на правосъдието, за 
Държавна агенция „Национална сигурност“.

§ 2. В преходните и заключителните раз-
поредби се правят следните изменения и 
допълнения:
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34. – Българската народна банка на основание 
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на 
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение 
№ 149 от 16.ХІІ.2004 г. методика основен лихвен 
процент (проста годишна лихва) в размер 0,61 на 
сто считано от 1 ноември 2009 г.
12342

41. – Министърът на околната среда и водите 
на основание чл. 62а, ал. 4 от Закона за водите 
открива процедура за издаване на разрешително за 
ползване на река Дунав за заустване на отпадъчни 
води от обект в процес на проектиране и строител-
ство – „Канализационна система на гр. Мартен“, 
гр. Мартен, с ЕКАТТЕ 56397, със заявител Божидар 
Иванов Йотов, кмет на община Русе, при следните 
параметри и условия на разрешителното: Проект-
ни параметри: водоприемник – р. Дунав – трета 
категория. Място за собствен мониторинг – пункт 
№ 1 – за проверка на качеството на битово-фекални 
отпадъчни води след пречистване, в мониторин-
гова шахта на изход площадка на ГПСОВ преди 
заустване във водоприемник р. Дунав, в точка с 
географски координати: СШ 43° 55' 19,06'' и ИД 26° 
04' 25,26''. Индивидуални емисионни ограничения, 
както следва: активна реакция pH – 6,0 – 9,0; не-
разтворени вещества – 35 мг/дм3; БПК5 – 25 мг/
дм3, ХПК (бихроматна) – 125 мг/дм3, екстрахи-
руеми вещества – 5 мг/дм3. Срок за достигане на 
индивидуалните емисионни ограничения: 3 месеца 
след въвеждане на ГПСОВ – гр. Мартен, в експло-
атация, но не по-късно от 31.ХІІ.2014 г. Условия за 
издаване на разрешителното: 1. Да не се допуска 
заустването във водния обект на отпадъчни води от 
канализационната мрежа, преди да са пречистени до 
степен съгласно описаните индивидуални емисионни 
ограничения. Въвеждането на канализационната 
мрежа в експлоатация да стане след изграждане и 
въвеждане в експлоатация на ГПСОВ. 2. Да се из-
градят всички необходими канализационни клонове 
и пречиствателни съоръжения не по-късно от сро-
ковете, посочени в § 4, и за пречиствателната стан-
ция – не по-късно от § 5 на Наредба № 6 от 2000 г. 
за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зау-
ствани във водни обекти. 3. Въвеждането на обекта 
и пречиствателните съоръжения в експлоатация да 
стане след издаване на разрешително за ползване 
на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни водни обекти, издадено за обект в 
експлоатация, съгласно изискванията на чл. 46, 
ал. 1, т. 3 от Закона за водите и по реда на раздел 
ІІ, глава ІV от същия закон. Писмени възражения 
и условия от заинтересувани лица, при които да 
бъде издадено разрешителното, се представят в 
Министерството на околната среда и водите, бул. 
Княгиня Мария-Луиза 22, в 14-дневен срок от обя-
вяването на съобщението.
12062

92. – Министерството на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства и постъ-
пило заявление по реда на чл. 51, ал. 1 от Закона 
за подземните богатства съобщава, че предстои 
откриване на производство за предоставяне на 
разрешение за проучване на строителни матери-
али в следните площи: 1. „Стража“ в землищата 
на с. Стража и с. Разбойна, община Търговище, 
област Търговище; 2. „Мери“ в землището на с. 
Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра; 
3. „Плоски“ в землището на с. Плоски, община 
Сандански, област Благоевград.
12211

6. – Регионалната дирекция – Русе, на Агенци
ята за държавни вземания на основание чл. 239, 
ал. 2 ДОПК с Постановление № 27666/2004/000417 
от 16.Х.2009 г. възлага на „Гавиота“ – ООД, ЕИК 
по БУЛСТАТ 820163646, адрес за кореспонденция 
с. Къкрина, община Ловеч, следния недвижим 
имот: 1. Сграда гаражни клетки – състои се от 12 
гаражни клетки, едноетажна сграда, тухлена кон-
струкция с бетонов плосък покрив и ЗП 439,60 кв. м; 
под – бетонова площадка, врати – метални рамки 
и дървен пълнеж. 2. Местонахождение – стопански 
двор на ЗК „Задружен труд“ в с. Къкрина, УПИ 
II-579 в кв. 76 по плана на селото. 3. Граници на 
имота: изток – асфалтов път, с. Къкрина – Севли-
ево, север, юг и запад – поляни, за сумата 6000 лв. 
Собствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението, което подлежи на вписване от съ-
дията по вписванията чрез службата по вписванията.
12143

10. – Надзорният съвет на Националния инсти
тут за помирение и арбитраж на основание чл. 4а, 
ал. 7, т. 6 от Закона за уреждане на колективните 
трудови спорове със свои решения – протокол № 2 
от 16.III.2009  г. и протокол № 4 от 28.IX.2009 г., 
утвърждава промяна в списъците на посредниците 
и арбитрите към Националния институт за поми-
рение и арбитраж (ДВ, бр. 57 от 2005 г.), както 
следва: 1. Заличава в Списъка на посредниците към 
Националния институт за помирение и арбитраж 
посредниците: № 1 Божидар Стефанов Панайотов, 
№ 3 Георги Ангелов Иванов, № 7 Елена Василева 
Иванова, № 14 Катя Нарцис Янакиева, № 16 Мария 
Василева Кузманова, № 23 Огнян Георгиев Крумов, 
№ 35 Христо Дженев Казанджиев. 2. Утвърждава 
за вписване в Списъка на посредниците към Наци-
оналния институт за помирение и арбитраж: № 37 
Албена Радославова Комитова-Желязкова, № 38 
Ваня Тодорова Тодорова, № 39 Елиза Николаева 
Николова, № 40 Кирчо Костадинов Танов, № 41 
Радка Христова Йосифова, № 42 Теодора Костади-
нова Икономова, № 43 Юлияна Добрева Тодорова-
Генева. 3. Заличава от Списъка на арбитрите към 
Националния институт за помирение и арбитраж 
арбитрите: № 1 Адриана Борисова Тодорова, № 2 
Александър Асенов Воденичаров, № 7 Ванюша 
Вичева Ангушева, № 8 Веселина Атанасова Ман-
даджиева, № 9 Веселина Йорданова Тенева, № 15 
Димитър Христов Марков, № 22 Мария Василева 
Кузманова, № 29 Нина Милкова Гевренова. 4. Ут-
върждава за вписване в Списъка на арбитрите към 
Националния институт за помирение и арбитраж: 
№ 38 Асен Симеонов Велинов, № 39 Валентина 
Цветкова Илиева, № 40 Марияна Златева Стаменова, 
№  41 Емилия Иванова Натан, № 42 Радка Христова 
Йосифова, № 43 Стефанка Христова Симеонова, 
№ 45 Теодора Костадинова Икономова.
12311

24. – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обявява конкурси за: професори по 
01.01.09 изчислителна математика (методи на Ри-
катиеви уравнения с приложения във финансовото 
и икономическото моделирне) – един; 01.03.19 
физика на атомите и молекулите – един; 01.03.01 
теоретична и математическа физика – един; 
01.03.19 физика на атомите и молекулите (вкл. 
симетрии, взаимодействия на атоми и молекули 
с ядрени лъчения) – един; 01.03.26 електрични, 
магнитни и оптични свойства на кондензираната 
материя – един, със срок 3 месеца; асистенти по:  
05.03.06 история на България (Българско възраж-
дане) – един, със срок 3 месеца; 05.04.20 германски 
езици (практически английски език) – един, със 


