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РЕШЕНИЕ

за внасяне на доклад от Главния прокурор
на Република България
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията
на Република България и чл. 91 във връзка
с чл. 90 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Главният прокурор на Република България
в 14-дневен срок да внесе за разглеждане в
Народното събрание доклад за прилагане на
Закона за защита на лица, застрашени във
връзка с наказателно производство за периода
1 януари 2020 г. – 30 юни 2021 г.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 4 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
4804

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 185
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Валери Иванов Йотов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Перу.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 юли 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
4753

УКАЗ № 186
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Бож и дара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна
република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Република Перу със седалище в гр. Бразилия,
Федеративна република Бразилия.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 юли 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
4754

УКАЗ № 187
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам акад. Иван Петков Попчев с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за неговите особено значими заслуги за развитие то
на математическата наука и информатиката.
Издаден в София на 28 юли 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
4751

УКАЗ № 188
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Георги Борисов Паничерски
с орден „Мадарски конник“ първа степен за
неговите особено големи заслуги и личен принос за развитието на двустранните отношения
и задълбочаването на сътрудничеството между
Република България и Канада.
Издаден в София на 28 юли 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
4752

УКАЗ № 189
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Калояново, област Пловдив, на 3 октомври 2021 г.
Издаден в София на 29 юли 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
4755
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново, на
3 октомври 2021 г.
Издаден в София на 2 август 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
4779

УКАЗ № 190
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Сливница, община Кресна, област
Благоевград, на 3 октомври 2021 г.
Издаден в София на 29 юли 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
4756

УКАЗ № 191
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Ивайло Евтимов
Сотиров на длъжността директор на Служба
„Военна полиция“.
2. Удостоявам полковник Ивайло Евтимов
Сотиров с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 юли 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
4805

УКАЗ № 193
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265
ОТ 2 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната
власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с
Постановление № 48 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 60 от 2014 г. и бр. 61 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, т. 5 думите „по чл. 35 от ЗЗБ“
се заменят с „по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ“.
§ 2. В чл. 13, ал. 2 абревиатурата „РКВ“
се заменя с „РКВ/ОКВ“ и думата „областта“
се заменя с „областта/общината“.
§ 3. В чл. 15, ал. 1 думите „обектите по
чл. 35 от ЗЗБ“ се заменят с „обект по чл. 35,
ал. 1 от ЗЗБ“.
§ 4. В чл. 16, ал. 1 изречение първо се
изменя така:
„В разпореждането по чл. 12, ал. 1 или по
чл. 13, ал. 1 се посочват обстоятелствата, наложили извършването на ранно предупреждение
и оповестяване, както и действията, които
трябва да предприемат оповестените лица.“
§ 5. В чл. 24, ал. 1 думите „по чл. 35 от
ЗЗБ“ се заменят с „по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ“, а
след думата „територия“ се поставя запетая и
се добавя „определена по реда на чл. 36, ал. 3“.
§ 6. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. акустично покритие на застрашената
територия с ниво на звука от 65 dB(A) до 120
dB(A) и не по-малко от 75 dB(A) в зона със
спящи хора;“
б) точка 3 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Застрашената територия по ал. 2, т. 2
се определя според:

