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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на републиката

 Указ № 1 за изменение на Указ № 244 
от 7 декември 2015 г. за представите-
ли  на  президента  на  републиката  в 
Съвета за сигурност към Министер-
ския съвет  2

 Указ № 5 за насрочване на нов избор 
за кмет на кметство Долна Крушица, 
община  Петрич,  област  Благоевград,
на 13 март 2016 г.  2

 Указ № 6 за насрочване на частичен 
избор за кмет на кметство Григорево, 
община Елин Пелин, Софийска област,
на 13 март 2016 г.  2

Министерски съвет

 Постановление № 380  от 29 декем-
ври 2015 г. за изпълнението на държав-
ния  бюджет  на  Република  България
за 2016 г.  2

 Постановление № 381  от 29 декем-
ври 2015 г. за допълнение на Наредба-
та за условията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране на цените 
на лекарствените продукти, приета с 
Постановление № 97 на Министерския 
съвет от 2013 г.  103

 Постановление № 382  от 30 декем-
ври 2015 г. за приемане на План за раз-
витие на въоръжените сили до 2020 г.  103

 Постановление № 383 от 30 декем-
ври  2015  г.  за  одобряване  на  допъл-
нителни разходи по бюджета на Ми-
нистерството  на  здравеопазването 
за 2015 г.  119

 Постановление № 394  от 30 декем-
ври 2015 г. за изменение и допълнение 
на  Националните  стандарти  за  фи-
нансови  отчети  за  малки  и  средни 
предприятия,  приети  с  Постановле-
ние № 46 на Министерския съвет от
2005 г.  119

Министерство  
на енергетиката

 Наредба № Е-РД-16-647 от 15 декем-
ври 2015 г.  за определяне на съдържа-
нието, структурата, условията и ре-
да за набиране и предоставяне на ин-
формация  136

Министерство  
на отбраната

 Наредба  № Н-15  от  11  декември 
2015 г.  за  условията и реда  за изпла-
щане  на  допълнително  възнаграж-
дение  за  постигнати  резултати  в 
служебната  дейност  от  военнослу-
жещите  и  от  цивилните  служители 
в  Министерството  на  отбраната, 
структурите на пряко подчинение на 
министъра  на  отбраната  и  Българ-
ската армия  139

 Наредба  за  изменение  и  допълнение 
на Наредба № Н-5 от 2015 г. за усло-
вията, реда и нормите за осигуряване 
на безплатна храна и ободряващи на-
питки  на  военнослужещите  и  цивил-
ните служители от Министерството 
на отбраната, структурите на пря-
ко  подчинение  на  министъра  на  от-
браната  и  Българската  армия  и  на 
курсантите  във  висшите  училища  в 
мирно време  141
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2016 г.

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

Чл. 1. Утвърждава показателите по отдел-
ните бюджетни програми по бюджетите на 
бюджетните организации, част от държавния 
бюджет, които прилагат програмен формат 
на бюджет в рамките на утвърдените им със 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2016 г. разходи по области на 
политики и бюджетни програми съгласно 
приложение № 1.

Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението 
на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2016 г. за национално представителните 
организации на хора с увреждания и за ор-
ганизации за хора с увреждания съгласно 
приложение № 2.

(2) Министърът на финансите по предло-
жение на министъра на труда и социалната 
политика може да утвърждава вътрешноком-
пенсирани промени на предназначението на 
субсидиите по ал. 1.

Чл. 3. Утвърждава предназначението на 
субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 
2016 г. за юридическите лица с нестопанска 
цел съгласно приложение № 3.

Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и 
храните по предложение на първостепенния 
разпоредител с бюджет на Държавен фонд 
„Земеделие“ съгласувано с министъра на фи-
нансите в срок до един месец от обнародването 
на постановлението в „Държавен вестник“ 
представя за утвърждаване от Министерския 
съвет годишни разчети за 2016 г. по сметката 
за средства от Европейския съюз на Държавен 
фонд „Земеделие“.

(2) Министърът на финансите в срок до 
един месец от обнародването на постановле-
нието в „Държавен вестник“ представя за 
утвърждаване от Министерския съвет годишни 
разчети за 2016 г. по сметката за средства от 
Европейския съюз на Националния фонд.

Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с 
бюджет в срок до един месец от обнародването 
на постановлението в „Държавен вестник“ 
утвърждават годишни разчети за 2016 г. на дру-
гите сметки за средства от Европейския съюз 
и средства по други международни програми 

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 1
На основание чл. 98, т. 7 от Конститу-

цията на Република България във връзка с 
чл. 8, ал. 3, т. 12 от Закона за управление и 
функциониране на системата за защита на 
националната сигурност

П О С Т А Н О В Я В А М :
В Указ № 244 от 7 декември 2015 г. за 

представители на президента на републиката 
в Съвета за сигурност към Министерския 
съвет т. 1 се изменя така:

„1. Деяна Георгиева Костадинова – начал-
ник на Кабинета на президента на републи-
ката, и“.

Издаден в София на 6 януари 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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УКАЗ № 5
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 466, 
ал. 2 от Изборния кодекс 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам нов избор за кмет на кметство 

Долна Крушица, община Петрич, област Бла-
гоевград, на 13 март 2016 г.

Издаден в София на 7 януари 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

114

УКАЗ № 6
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

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

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Григорево, община Елин Пелин, 
Софийска област, на 13 март 2016 г.

Издаден в София на 7 януари 2016 г. 
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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