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РЕШЕНИЕ
за определяне на Комисия за одитиране на 
годишните финансови отчети на Сметната 

палата за 2009 и 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-
рия и чл. 63, ал. 1 и 2 на Закона за Сметната 
палата

Р Е Ш И :
1. Определя деветчленна комисия, която 

да одитира годишните финансови отчети на 
Сметната палата за 2009 и 2010 г. 

2. Избира състав на комисията, както 
следва:
Председател: Димитър Борисов Главчев – 
 народен представител от Пар-
 ламентарната група на Поли-
 тическа партия ГЕРБ.
Членове: Ваня Донева Георгиева – наро-
 ден представител от Парламен-
 тарната група на Политическа 
 партия ГЕРБ;
 Димитър Ангелов Горов – наро-
 ден представител от Парламен-

тарната група на Коалиция за 
България;

 Ердоан Мустафов Ахмедов – на-
роден представител от Парла-
ментарната група на Движение 
за права и свободи;

  К ирчо Димит ров Димит -
ров – народен представител 
от Парламентарната група на 
„Синята коалиция“;

 Любомир Владимиров Влади-
миров – народен представител 
от Парламентарната група на 
партия „АТАКА“;

 Дарин Величков Матов – неза-
висим народен представител;

 Зоя Кънчева Петрова – дипло-
миран експерт-счетоводител;

 Виолета Петрова Михайло-
ва – дипломиран експерт-сче-
товодител.

3. Комисията да изготви доклади по отче-
тите по т. 1, които да представи в Народното 
събрание до 31 март 2012 г. за разглеждане.

Решението е прието от 41-ото Народно 
събрание на 18 януари 2012 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева
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РЕШЕНИЕ
за забрана върху прилагането на технология-
та хидравлично разбиване при проучване
и/или добив на газ и нефт на територията 

на Република България

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 78 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание и изхож-
дайки от принципа на предпазливостта по 
отношение на опазването на човешкото здраве 
и околната среда,

Р Е Ш И :
1. Забранява прилагането на технологията 

хидравлично разбиване, хидравличен удар, 
хидравлично разпукване, хидрофракинг, 
фракинг и/или всяко друго наименование, 
което описва вкарването на смес от вода или 
други течни или гелообразни субстанции с 
химични съединения, елементи или компо-
ненти, пропанти, флуиди, както и механични 
и/или органични пълнители, под налягане, 
по-голямо от 20 атмосфери под земята, при 
проучване и/или добив, с цел извличане на 
нефт или природен газ на територията на 
Република България.

2. Забранява добива на шистов газ на 
територията на Република България с тех-
нологията по т. 1.

3. Забранява теренни проучвания за издир-
ване на находища или възможности за добив 
на нефт и природен газ, в т. ч. и шистов газ, 
на територията на Република България, които 
използват методите по т. 1.

4. Всички проучвателни или добивни 
дейности, предвиждащи описаната в т. 1 
или подобна технология, се преустановяват 
незабавно, считано от деня на обнародване 
на това решение. Нарушителите ще бъдат 
санкционирани с глоба от 100 млн. лв.

5. На физически и/или юридически лица, 
получили вече разрешение за проучване или 
концесия за добив на нефт и газ, засегнати от 
настоящата забрана, се дава срок от 3 месеца 
от влизането в сила на настоящото решение, 
през което време трябва да представят за 
одобрение преработени работни проекти, 
невключващи забранените методи.

6. Лицата по т. 5, непредоставили в срок 
или чиито нови работни проекти не отгова-
рят на изискванията на това решение, губят 
правата, дадени им със съответното решение 
или концесия, без право на компенсация.
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 
ОТ 18 ЯНУАРИ 2012 Г.

за разработване на стратегическите и про-
грамните документи на Република България 
за управление на средствата от фондовете по 
Общата стратегическа рамка на Европейския 
съюз за програмния период 2014 – 2020 г.

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

Чл. 1. (1) Изготвянето на Договора за парт-
ньорство на Република България и прегово-
рите с Европейската комисия по него, както 
и изготвянето на оперативните програми за 
програмния период 2014 – 2020 г., включително 
програмните документи в областта на Общата 
селскостопанска политика и Общата политика 

7. Забраните не се прилагат за научни 
изследвания, които едновременно отговарят 
на следните условия: извършват се от незави-
сими научни организации, нямат търговска 
цел, имат за предмет проучване рисковете от 
добива на нефт и природен газ и не използват 
методите по т. 1.

8. Забранява издаването на лицензии, 
сключването на концесионни и други до-
говори, както и извършването на всякакви 
правни и фактически действия в нарушение 
на настоящото решение.

9. Настоящата забрана е безсрочна и важи 
за цялата територия на Република България, 
включително и за акваторията ни в Черно море.

10. Контролът по прилагането на решението 
се възлага на Министерския съвет.

11. Решението влиза в сила от датата на 
обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 41-ото Народно 
събрание на 18 януари 2012 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева
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РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен 

представител

Народното събрание на основание чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб-
лика България

Р Е Ш И :
Прекратява пълномощията на Йордан 

Петров Николов  като народен представител от 
27. многомандатен избирателен район – Стара 
Загора.

Решението е прието от 41-ото Народно 
съб рание на 20 януари 2012 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

706

РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен 

представител

Народното събрание на основание чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб-
лика България

Р Е Ш И :
Прекратява пълномощията на Емануил 

Младенов Манолов като народен предста-
вител от 3. многомандатен избирателен ра-
йон – Варна.

Решението е прието от 41-ото Народно 
съб рание на 20 януари 2012 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

707

ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 5
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България и чл. 19, т. 4 и 
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам контраадмирал Николай 

Иванов Николов от длъжността съветник на 
върховния главнокомандващ на въоръжени-
те сили по военната сигурност, считано от 
22.01.2012 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 16 януари 2012 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Диана Ковачева
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