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Народно събрание
	Закон за	 ратифициране	 на	 Спогод-

бата	 между	 правителството	 на	 Ре-
публика	 България	 и	 правителството	
на	Обединените	арабски	емирства	за	
въздушни	 съобщения	 между	 и	 отвъд
техните	съответни	територии	 2

	Закон	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	за	устройството	на	Черномор-
ското	крайбрежие		 2

Президент на републиката
	Указ № 125	за	насрочване	на	частичен	

избор	 за	кмет	на	кметство	Градево,	
община	Симитли,	област	Благоевград,	
на	2	октомври	2016	г.	 3

	Указ № 126	за	насрочване	на	нов	избор	
за	общински	съветници	в	община	Балчик,	
област	Добрич,	на	2	октомври	2016 г.	 3

	Указ № 127 за	връщане	за	ново	обсъж-
дане	в	Народното	събрание	на	разпо-
редби	 от	 Закона	 за	 изменение	 и	 до-
пълнение	 на	 Изборния	 кодекс,	 приет	
от	 Народното	 събрание	 на	 28	 април	
2016	г.,	и	мотивите	към	указа	 3

Министерски съвет
	Постановление № 105	 от	 3	 май	

2016	г.	за	утвърждаване	на	таксите	за	
кандидатстване	и	за	обучение	в	дър-
жавните	висши	училища	за	учебната
2016/2017	г.	 5

	Постановление № 112	 от	 5	 май	
2016	 г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Устройствения	 правилник	 на	 Минис-
терството	на	икономиката,	приет	с	
Пос	тановление	 №	447	 на	 Министер-
ския	съвет	от	2014	г.	 41

	Постановление № 113	 от	 5	 май	
2016 г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи/трансфери	за	2016	г.	 41

	Постановление № 114 от	 10	 май
2016	г.	за	създаване	на	национален	меха-
низъм	за	координация	на	подготовката	
и	провеждането	на	Българското	пред-
седателство	 на	 Съвета	 на	 Европей-
ския	съюз	през	2018	г.	 43

	Постановление № 115	 от	 10	 май	
2016	 г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	 разходи/трансфери	 от	 резерва	 по	
чл.	1,	 ал.	2,	 раздел	II,	 т.	5.1	 от	 Зако-
на	за	държавния	бюджет	на	Републи-

ка	България	за	2016	г.	за	непредвидени		
и/или	 неотложни	 разходи	 за	 предот-
вратяване,	овладяване	и	преодоляване
на	последиците	от	бедствия	 48

	Постановление № 116 от	 10	 май
2016	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	 за	 финансирането	 на	 проек-
ти,	 свързани	 с	 изпълнението	 на	 не-
отложни	мерки	за	2016	г.	за	присъеди-
няването	на	Република	България	към
Шенгенското	пространство	 56

	Меморандум за разбирателство	
относно	 подкрепа	 за	 проекти	 на	 ЕС	
между	правителството	на	Република	
България	и	Европейската	инвестици-
онна	банка	 58

Министерство на културата
	Правилник	 за	 устройството	 и	 дей-

ността	 на	 къща	 музей	 „Панчо	 Вла-
дигеров“	 75

Министерство  
на вътрешните работи

	Наредба	 за	 изменение	 на	 Наредба	
№	8121з-346	 от	 2014	г.	 за	 професио-
нал	ното	 обучение	 на	 служителите	
от	Министерството	на	вътрешните
работи	 77

Министерство  
на земеделието и храните

	Наредба № 7	 от	 5	 май	 2016	г.	 за	
прилагане	 на	подмярка	 2.1.2.	 „Консул-
тантски	 услуги	 за	 малки	 земеделски	
стопанства“	по	мярка	2	„Консултант-
ски	 услуги,	 услуги	 по	 управление	 на	
стопанството	и	услуги	по	замества-
не	 в	 стопанството“	 от	Програмата	
за	развитие	на	селските	райони	за	пе-
риода	2014	–	2020	г.	 78

Министерство на транспорта,  
информационните  

технологии и съобщенията
	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	

на	Наредба	№	41	от	2001	г.	за	достъп	
и	 използване	 на	 железопътната	 ин-
фраструктура	 94

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредба	 №	36	 от	 2006	г.	 за	 изис-
кванията	 за	 психологическа	 годност	
и	условията	и	реда	за	провеждане	на	
психологическите	изследвания	на	кан-
дидати	за	придобиване	на	правоспособ-
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УКАЗ № 125
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 Градево, община Симитли, област 
Благоевград, на 2 октомври 2016 г.

Издаден в София на 9 май 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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УКАЗ № 126
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 общински съвет-
ници в община Балчик, област Добрич, на 
2 октомври 2016 г.

Издаден в София на 9 май 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева
3639

УКАЗ № 127
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Връщам за ново обсъждане в Народното 
съб рание Закона за изменение и допълнение 
на Изборния кодекс, приет от ХLIIІ Народно 
събрание на 28 април 2016 г.

Издаден в София на 9 май 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева

МОТИВИ
за връщане за ново обсъждане в Народното 
събрание на разпоредби от Закона за измене
ние и допълнение на Изборния кодекс, приет 
от Народното събрание на 28 април 2016 г.

Уважаеми госпожи и господа народни 
представители,

Демокрацията живее чрез изборите, защо-
то в изборния ден чрез енергията на граж-
даните, благодарение на тяхната активност, 
политическите институции получават своята 
представителност и легитимност. Всеки за-
конодателен акт, който регулира изборния 
процес, е от особено значение за качеството 
на нашата демокрация и нейното бъдеще. 

Убеден съм, че постигнатото обединение на 
парламентарното мнозинство около решението 
за въвеждане на електронно дистанционно 
гласуване се оценява от българските граждани 
позитивно. Народното събрание даде добър 
пример за взаимодействие между пряката и 
представителната демокрация и показа, че 
служи на хората и зачита волята им след 
проведения референдум.

Апелирам към народните представители да 
си припомнят мотивите, които мобилизираха 
гражданската енергия, за да имаме днес приети 
законови текстове за електронно гласуване. 
В основата на подписката на гражданите и 
на искането ми за произвеждане на нацио-
налния референдум бе желанието да дадем 
по-широки възможности и улеснения на 
нашите съграждани в страната и в чужбина 
да гласуват и да бъдат активни участници 
при определяне на политиките на страната 
чрез излъчване на представителни органи. 
Не мога да приема законодателят да създава 
взаимно изключващи се правила, възпроиз-
веждащи взаимно изключващи се политики. 
С измененията в Изборния кодекс Народното 
събрание показва, че иска да гарантира по-
широки възможности на българските граж-
дани в чужбина да участват в избори чрез 
дистанционно електронно гласуване, но докато 
това стане реалност, променените условия 
за откриване на изборни секции в чужбина 
създават ограничения пред тях. 

Кодексът следва да гарантира честност-
та на изборите както в страната, така и в 
чужбина и подкрепям всяка демократична 
промяна в тази посока. Това обаче не бива 
да става за сметка на неравното третиране 
на българските граждани отвъд границите на 
Република България. Опитът да се преборят 
лошите изборни практики не трябва да създава 
национално разединение.

Принципът, от който съм се ръководил 
винаги при връщането на законите за ново 
обсъждане в парламента, е намиране на най-
доброто решение в интерес на гражданите и 
на държавата в съответствие с Конституцията 
на страната. Надявам се народните предста-


