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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание
	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на

Закона	за	сдружения	за	напояване	 2

	Решение във	връзка	с	лятната	вакан-
ция	на	Народното	събрание	за	2016	г.	 3

Президент на републиката
 Указ № 233	за	освобождаване	на	брига-

ден	генерал	Данчо	Димитров	Дяков	от	
длъжността	 помощник-началник	 на	
щаба	 J9	 –	 цивилно-военни	 взаимоот-
ношения	и	партньорство	в	Съюзното	
командване	на	силите	на	НАТО	в	Брун-
сум,	Холандия,	и	назначаването	му	на	
длъжността	 съветник	 на	 Върховния	
главнокомандващ	 на	 въоръжените	
сили	по	военната	сигурност,	считано
от	2	август	2016	г.	 3

 Указ №  234	 за	 награждаване	 на	
г-н	Такаши	 Коидзуми	 –	 извънреден	
и	пълномощен	посланик	на	Япония	 в	
Република	 България,	 с	 орден	 „Стара
планина“	първа	степен	 3

 Указ №  235	 за	 награждаване	 на	
г-жа	Аник	ван	Калстър	–	извънреден	
и	пълномощен	посланик	на	Кралство	
Белгия	в	Република	България,	с	орден
„Стара	планина“	първа	степен	 4

 Указ №  236	 за	 награждаване	 на
г-н	Ксавие	Лапер	дьо	Кабан	–	извънре-
ден	и	пълномощен	посланик	на	Френс-
ката	република	в	Република	България,
с	орден	„Стара	планина“	първа	степен	 4

 Указ № 238	за	насрочване	на	нов	из-
бор	за	кмет	на	кметство	Петърница,	
община	Долни	Дъбник,	област	Плевен,	
на	2	октомври	2016	г.	 4

Министерски съвет
	Постановление № 163 от	 8	 юли

2016	 г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи/трансфери	за	2016	г.	за	из-
плащане	 на	 стипендии	 по	 Програма-
та	на	мерките	за	 закрила	на	деца	с	
изявени	дарби	от	държавни	и	общин-
ски	училища	през	2016	г.,	приета	с	По-
становление	 №	68	 на	 Министерския
съвет	от	2016	г.		 4

	Постановление № 164 от	8	юли	2016	г.	
за	одобряване	на	допълнителни	разхо-

ди/трансфери	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	отбраната	за	2016	г.	за	
изплащане	 на	 минимални	 диференци-
рани	размери	на	паричните	средства
за	физическо	възпитание	и	спорт	 6

	Постановление № 165 от	 8	 юли	
2016	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	по	бюджета	на	Министерство-
то	на	младежта	и	спорта	за	2016	г.	за	
изплащане	 на	 минимални	 диференци-
рани	размери	на	паричните	средства
за	физическо	възпитание	и	спорт	 6

	Постановление № 166 от	 8	 юли	
2016	 г.	 за	 одобряване	 на	 вътрешно-
компенсирани	 промени	 на	 утвърде-
ните	разходи	по	области	на	полити-
ки/бюджетни	 програми	 по	 бюджета	
на	 Министерството	 на	 културата	
за	2016	г.	 7

	Постановление № 167 от	 8	 юли	
2016	г.	 за	 определяне	 на	 реда	 за	 пре-
доставяне	 на	 безвъзмездна	 финансо-
ва	 помощ	 по	 фонд	 „Убежище,	 мигра-
ция	и	интеграция“	и	фонд	„Вътрешна
сигурност“	за	периода	2014	–	2020	г.	 8

	Постановление № 168 от	 8	 юли	
2016	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	 за	 пенсиите	 и	 осигури-
телния	 стаж,	 приета	 с	 Постано-
вление	№	30	 на	Министерския	 съвет	
от	2000	г.		 17

	Постановление № 169 от	 11	 юли	
2016	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	по	бюджета	на	Комисията	за
енергийно	и	водно	регулиране	за	2016	г.	 20

	Постановление № 170 от	 11	 юли	
2016	 г.	 за	 приемане	 на	 Правилник	 за	
устройството	и	дейността	на	служба	
„Военна	информация“	и	Класификатор	
на	длъжностите	в	служба	„Военна	ин-
формация“	 20

Министерство на отбраната

	Правилник	 за	 устройството	 и	 дей-
ността	на	Централно	военно	окръжие	 47

	Наредба № Н-16	от	30	юни	2016	г.	за	
условията,	размерите	и	реда	за	изпла-
щане	 на	 допълнителни	 възнагражде-
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 
ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/транс-
фери за 2016 г. за изплащане на стипендии по 
Програмата на мерките за закрила на деца 
с изявени дарби от държавни и общински 
училища през 2016 г., приета с Постановле-
ние № 68 на Министерския съвет от 2016 г. 

(ДВ, бр. 28 от 2016 г.)

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 257 310 лв. за изплащане 
на стипендии на ученици от общинските учи-
лища и на ученици от държавните спортни 
училища, финансирани от Министерството 
на младежта и спорта.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, 
както следва:

1. по бюджетите на общините – 152 820 лв., 
разпределени съгласно приложението; 

2. по бюджета на Министерството на мла-
дежта и спорта – 104 490 лв., разпределени, 
както следва:

а) з а и зп лащане на с т ипен дии з а 
2016 г. – 48 330 лв.;

б) за изплащане на стипендии, отпуснати 
през 2015 г. – 56 160 лв. 

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигу-
ри за сметка на предвидените средства по 
централния бюджет за 2016 г. 

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 
да се увеличат разходите по „Политика в 
областта на спорта за учащи и спорта в сво-
бодното време“, бюджетна програма „Спорт 
за учащи“ по бюджета на Министерството 
на младежта и спорта за 2016 г. 

(2) Със сумата 48 330 лв. да се увеличи 
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона 
за държавния бюджет на Република Бълга-
рия за 2016 г.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се 
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2016 г.

Чл. 4. Министърът на младежта и спорта 
да извърши съответните промени по бю-
джета на Министерството на младежта и 
спорта за 2016 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2016 г. 

УКАЗ № 235
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-жа Аник ван Калстър – из-

вънреден и пълномощен посланик на Кралство 
Белгия в Република България, с орден „Стара 
планина“ първа степен за изключително голе-
мите є заслуги за развитието и укрепването 
на българо-белгийските отношения.

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

Росен Плевнелиев
Министър на външните работи: 

Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

5549

УКАЗ № 236
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Ксавие Лапер дьо Ка-

бан – извънреден и пълномощен посланик на 
Френската република в Република България, 
с орден „Стара планина“ първа степен за 
изключително големите му заслуги за раз-
витието и укрепването на българо-френските 
отношения.

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

Росен Плевнелиев
Министър на външните работи: 

Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

5550

УКАЗ № 238
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 

Петърница, община Долни Дъбник, област 
Плевен, на 2 октомври 2016 г.

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

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева 
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