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рандума	 за	 изпълнение	 на	 Програ-
мата	 за	 трансгранично	 сътрудни-
чество	 ИНТЕРРЕГ	–	ИПП	 ТГС	 CCI	
2014TC16I5CB006	между	правителство-
то	на	Република	България	и	правител-
ството	на	Република	Македония	 8

Президент на републиката
	Указ № 166	за	насрочване	на	части-
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ша,	община	Криводол,	област	Враца,	на
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Министерски съвет
	Постановление № 133	от	3	юни	2016	г.	

за	одобряване	на	допълнителни	разхо-
ди	 по	 бюджета	 на	 Министерството	
на	 земеделието	 и	 храните	 за	 2016	г.	
за	изплащане	на	минимални	диферен-
цирани	 размери	 на	 паричните	 сред-
ства	за	физическо	възпитание	и	спорт	 8
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правилник	 на	 областните	 админи-
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на	Министерския	съвет	от	2000	г.	 9

	Постановление № 135	 от	 3	 юни	
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Наредбата	за	условията,	реда	и	орга-
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картографиране	на	рисковете	от	бед-
ствия,	приета	с	Постановление	№	264
на	Министерския	съвет	от	2012	г.		 9

	Решение № 445	от	3	юни	2016	г.	за	из-
менение	и	допълнение	на	Решение	№	265	
на	 Министерския	 съвет	 от	 2003	г.	
за	 приемане	 Списък	 на	 физическите	
лица,	 юридическите	 лица,	 групите	 и	
организациите,	спрямо	които	се	при-
лагат	мерките	по	Закона	за	мерките
срещу	финансирането	на	тероризма	 10

	Решение № 452	 от	 3	 юни	 2016	г.	 за	
удължаване	 на	 срока	 на	 разрешение-
то	 за	търсене	 и	 проучване	 на	 нефт	
и	природен	газ	–	подземни	богатства	
по	чл.	2,	ал.	1,	т.	3	от	Закона	за	под-

земните	 богатства,	 в	 Блок	 „Прова-
дия“,	разположен	на	територията	на
Североизточна	България	 10

Министерство на отбраната
	Пети допълнителен протокол към	

Споразумението	за	Многонационални-
те	мирни	сили	в	Югоизточна	Европа	 11

Министерство  
на вътрешните работи
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ността	на	Института	по	психология	
на	Министерството	на	вътрешните
работи	 56
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	Правилник	 за	 устройството	 и	 дей-

ността	на	Националната	галерия	 60

Министерство  
на здравеопазването

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	10	от	2009	г.	за	условия-
та	и	реда	за	заплащане	на	лекарстве-
ни	 продукти	 по	 чл.	262,	 ал.	6,	т.	1	 и	
т.	2	от	Закона	за	лекарствените	про-
дукти	в	хуманната	медицина,	на	ме-
дицински	изделия	и	на	диетични	храни	
за	специални	медицински	цели,	както	
и	на	лекарствени	продукти	за	здравни	
дейности	по	чл.	82,	ал.	2,	т.	3	от	Зако-
на	за	здравето	 64

Министерство  
на земеделието и храните

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	44	 от	 2006	г.	 за	 вете-
ринарномедицинските	изисквания	към
животновъдните	обекти	 65

	Наредба за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№	16	от	2015	г.	за	прилагане	
на	подмярка	19.1	„Помощ	за	подготви-
телни	дейности“	на	мярка	19	„Водено	
от	общностите	местно	развитие“	от	
Програмата	за	развитие	на	селските
райони	за	периода	2014	–	2020	г.		 78

Министерство на финансите
	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	

на	 Наредба	 №	7	 от	 2010	г.	 за	 разпо-
реждането	с	отнети	и	изоставени	в
полза	на	държавата	акцизни	стоки	 83



СТР.  8  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 44

2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., 
бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 
от 2015 г. и бр. 28 от 2016 г.) в чл. 17, ал. 4 
в текста преди т. 1 след думата „риска“ се 
добавя „по хранителната верига“.

§ 12. Законът влиза в сила от деня на об-
народването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание 
на 26 май 2016 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

4232

УКАЗ № 168
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Меморандума за 
изпълнение на Програмата за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС CCI 
2014TC16I5CB006 между правителството на 
Република България и правителството на Ре-
публика Македония, приет от ХLIІI Народно 
събрание на 27 май 2016 г.

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

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за из-
пълнение на Програмата за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС CCI 
2014TC16I5CB006 между правителството на 
Република България и правителството на 

Република Македония

Член единствен. Ратифицира Меморанду-
ма за изпълнение на Програмата за транс- 
гранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – 
ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между пра-
вителството на Република България и прави-
телството на Република Македония, подписан 
за Република България на 20 януари 2016 г. и 
за Република Македония – на 1 март 2016 г.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила 

от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно съб- 
рание на 27 май 2016 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

4203

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 166
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 Добруша, община Криводол, област 
Враца, на 2 октомври 2016 г.

Издаден в София на 2 юни 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева 

4383

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 
ОТ 3 ЮНИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на земеделието 
и храните за 2016 г. за изплащане на мини-
мални диференцирани размери на паричните 
средства за физическо възпитание и спорт

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

Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи в 
размер 41 130 лв. по бюджета на Министер-
ството на земеделието и храните за 2016 г. за 
финансово осигуряване на минимални дифе-
ренцирани размери на паричните средства за 
физическо възпитание и спорт на ученици.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централния 
бюджет за 2016 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат 
разходите по „Политика в областта на земеде-
лието и селските райони“, бюджетна програма 
„Образование“ по бюджета на Министерството 
на земеделието и храните за 2016 г.

(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат пока-
зателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 4. Министърът на земеделието и храните 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на земеделието и храните за 
2016 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши 
произтичащите от чл. 1 промени по централния 
бюджет за 2016 г.


