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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 15 юли 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание

нистерството на здравеопазването
за нуждите на Център „Фонд за лечение на деца“
24

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за устройството на държавния бюджет

2

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за културното наследство

2

 Решение за преобразуване на само
стоятелния частен колеж с наименование „Земеделски колеж“ и седалище
Пловдив във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите със
седалище Пловдив
20
Министерски съвет
 Постановление № 192 от 7 юли
2011 г. за изменение и допълнение на
Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния
съвет за закрила на детето, приет с
Постановление № 349 на Министерския съвет от 2006 г.
20
 Постановление № 193 от 7 юли
2011 г. за изменение на Устройствения
правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на
Министерския съвет от 2000 г.
23
 Постановление № 194 от 7 юли
2011 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи,
приета с Постановление № 158 на Министерския съвет от 1997 г.
23
 Постановление № 195 от 7 юли
2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Ми-

 Постановление № 196 от 8 юли
2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност
24
 Постановление № 197 от 8 юли
2011 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация
при управлението на средствата от
Европейския съюз
27
Комисия за предотвратяване
и установяване на конфликт
на интереси
 Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси
31
Министерство на здравеопазването
 Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешениe за съхранение и продажба на
лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти
36
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
 Наредба за допълнение на Наредба
№ 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
43

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.
Председател: Хр. Сосеров
8109
8. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е
издал на Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ Заповед № 32 от 30.06.2011 г.
за допълване на разрешение за строеж № РС-22
от 29.06.2009 г. и Заповед № 33 от 30.06.2011 г.
за допълване на разрешение за строеж № РС59 от 18.11.2008 г. за обект: „Реконструкция и
електрификация на жп линия по коридор ІV и
ІХ „Пловдив – Свиленград“. Фаза 2: „Първомай – Свиленград“ от км 202+300 до км 298+800.
Участък от гара Първомай до гара Караджалово
от км 202+300 до км 207+650. Участък от гара
Караджалово до гара Димитровград от км 209+150
до км 231+560. Изграждане на шумозаглушителни
огради. Заповедите могат да бъдат обжалвани в
14-дневен срок след обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
8108
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-29 от 14.06.2011 г. за допълване
на разрешение за строеж № РС-9 от 18.05.2005 г.
за обект „Хидровъзел „Цанков камък“, част
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„ВЕЦ „Цанков камък“, подобект „Резервоар за
техническо и противопожарно водоснабдяване
на „ВЕЦ „Цанков камък“ – промяна местоположението и конструкцията на резервоара. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството в
14-дневен срок от обнародване на обявлението.
8131
15. – Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж на основание
чл. 4а, ал. 7, т. 6 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове със свое решение по
т. 5 от протокол № 4 от 28.06.2011 г. утвърждава
промяна в списъците на посредниците и арбит
рите към Националния институт за помирение
и арбитраж (ДВ, бр. 88 от 2009 г.), както следва:
1. Заличава от Списъка на посредниците към
Националния институт за помирение и арбитраж
посредниците: № 13 Камелия Николаева Цолова,
№ 40 Кирчо Костадинов Танов, № 19 Мира Стефанова Величкова, № 31 Снежанка Александрова
Тодорова, № 33 Стойко Добрев Атанасов.
2. Заличава от Списъка на арбитрите към
Националния институт за помирение и арбитраж
арбитрите: № 39 Валентина Цветкова Илиева,
№ 13 Диана Димитрова Ангелова, № 19 Красимира Йорданова Стоянова, № 21 Лиляна Маркова
Колева, № 35 Тихомир Миланов Цветков.
8105
895. – Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет
на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за
висшето образование обнародва за периода
1.05.2010 г. – 30.04.2011 г.:

Институционално акредитирани висши училища в Република България,
техните основни звена и филиали
№

Акредитирано висше училище,
основни звена, филиали

Дата на получена акредитация
и оценка

Срок на
валидност
на акредитацията

1.

Аграрен университет – Пловдив
Факултет по растителна защита и агроекология
Факултет по агрономство
Факултет по лозаро-градинарство
Факултет по икономика
Департамент по езикова подготовка и спорт

2.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 29.06.2006 г. 29.06.2012 г.
Факултет „Музикална педагогика“
много добра
Факултет „Музикален фолклор и хореография“
Факултет „Изобразителни изкуства“
Департамент за езикова и специализирана подготовка

3.

Академия на Министерство на вътрешните работи
Факултет „Полиция“
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“

4.

Американски университет в България – Благоевград
20.07.2006 г. 20.07.2012 г.
Академично направление „Естествени науки и математика“
много добра
Академично направление „Компютърни науки“
Академично направление „Журналистика и масови комуникации“
Академично направление „Европеистика, история и политика“
Академично направление „Икономика“
Академично направление „Бизнес администрация“
Академично направление „Изкуство, езици и литература“
Филиал на Американски университет в България – Благоевград, със
седалище в гр. София

02.11.2006 г. 02.11.2012 г.
много добра

03.10.2007 г. 03.10.2013 г.
много добра

