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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание
	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	

Закона	за	подпомагане	на	земеделски-
те	производители	 2

	Решение за	предложение	до	Президен-
та	на	Република	България	за	награж-
даване	с	орден	„Св.	св.	Кирил	и	Мето-
дий“	първа	степен	 6

	Решение по	Доклад	за	дейността	на	
Комисията	за	енергийно	и	водно	регу-
лиране	за	2015	г.	 6

Президент на републиката
	Указ № 164	за	наименуване	на	географ-

ски	обекти	в	Антарктика	 6
	Указ № 169	за	насрочване	на	частичен	

избор	за	кмет	на	кметство	Петлино,	
община	 Кърджали,	 област	 Кърджали,
на	2	октомври	2016	г.	 8

	Указ № 170	за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Калоянци,	
община	 Кърджали,	 област	 Кърджали,	
на	2	октомври	2016	г.	 8

Министерски съвет
	Постановление № 136	 от	 8	 юни	

2016	г.	за	определяне	на	нов	размер	на
социалната	пенсия	за	старост	 9

	Постановление № 137	 от	 9	 юни	
2016	г.	за	одобряване	на	допълнителен	
трансфер	по	бюджета	на	държавното
обществено	осигуряване	за	2016	г.	 9

	Постановление № 138	 от	 9	 юни	
2016	г.	 за	 допълнение	 на	 Наредбата	 	
за	 граничните	 контролно-пропуска-
телни	пунктове,	приета	с	Постанов-
ление	№	104	 на	Министерския	 съвет
от	2002	г.	 9

	Постановление № 139 от	 10	 юни	
2016	г.	за	изменение	на	Правилника	за	
условията	и	реда	за	работа	на	Комиси-
ята	по	прозрачност	по	Закона	за	лекар-
ствените	продукти	в	хуманната	ме-
дицина,	приет	с	Постановление	№	300	
на	Министерския	съвет	от	2007	г.		 9

Министерство на отбраната
	Техническо споразумение	 между	

Министерството	 на	 отбраната	 на	
Република	България	и	Министерство-
то	на	националната	от	брана	на	Репуб-	
лика	Литва	относно	предоставяне	на
подготовка	на	военен	персонал	 10

Министерство на туризма

	Меморандум за разбирателство	
в	областта	на	туризма	между	Минис-
терството	 на	 туризма	 на	 Република	
България	и	Министерството	на	туриз-
ма	на	Република	Аржентина	 17

Министерство  
на земеделието и храните

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	7	от	2013	г.	за	условия-
та	и	реда	за	сортоизпитване,	призна-
ване,	вписване	и	отписване	на	сорто-
вете	растения	във	и	от	Официалната
сортова	листа	на	Република	България	 18

Министерство  
на околната среда и водите

Министерство на икономиката

Министерство на транспорта,  
информационните  

технологии и съобщенията

Министерство  
на регионалното развитие 

и благоустройството

Министерство  
на здравеопазването

	Наредба за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№	16	от	1999	г.	 за	огранича-
ване	емисиите	на	летливи	органични	
съединения	при	съхранение,	товарене	
или	разтоварване	и	превоз	на	бензини	 29

Министерство  
на регионалното развитие 

и благоустройството
	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	

на	Наредба	№	2	от	2005	г.	за	проекти-
ране,	 изграждане	 и	 експлоатация	 на
водоснабдителни	системи	 30

Върховен административен съд
	Решение № 10700	от	14	октомври	2015	г.	

по	 административно	 дело	 №	4416	 от
2015	г.	 30

	Определение № 2566	от	8	март	2016	г.	
по	административно	дело	№	14586	от
2015	г.	 35
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– ледник Видул войвода – ледник с коор-
динати 77°48'10.0" ю.ш., 86°10'40.0" з.д.;

– връх Поп Харитон – връх с координати 
77°26'37.0" ю.ш., 86°18'27.0" з.д.;

– връх Вълчан войвода – връх с координати 
78°08'33.3" ю.ш., 86°25'14.0" з.д.;

– връх Страхил войвода – връх с координати 
78°05'40.0" ю.ш., 86°20'01.5" з.д.;

– връх Христо Силянов – връх с координати 
78°01'51.8" ю.ш., 86°32'52.0" з.д.;

– връх Тодор Александров – връх с коор-
динати 66°28'27.0" ю.ш., 65°14'17.0" з.д.;

– връх Донка Ушлинова – връх с коорди-
нати 66°48'10.0" ю.ш., 65°37'44.0" з.д.;

– залив Цар Иван Асен II – залив с коор-
динати 63°01'20.0" ю.ш., 62°31'20.0" з.д.;

– рид Царевец –  рид с координати 63°58'50.0" 
ю.ш., 59°40'10.0" з.д.;

– залив Огнен – залив с координати 
63°52'15.0" ю.ш., 59°40'45.0" з.д.;

– хребет Клокотница – хребет с координати 
63°57'55.0" ю.ш., 59°27'25.0" з.д.;

– нос Мармаис –  морски нос с координати 
63°55'22.0" ю.ш., 58°31'25.0" з.д.;

– нос Гредаро – морски нос с координати 
64°06'00.0" ю.ш., 58°42'03.0" з.д.;

– полуостров Свиленград – полуостров с 
координати 63°52'15.0" ю.ш., 59°54'00.0" з.д.;

– нос Каменар – морски нос с координати 
63°50'48.0" ю.ш., 59°54'14.0" з.д.;

– залив Хвойна – залив с координати 
63°51'00.0" ю.ш., 59°55'20.0" з.д.;

– рид Заберново – рид с координати 
64°06'10.0" ю.ш., 60°03'00.0" з.д.;

– залив Виница –  залив с координати 
63°55'00.0" ю.ш., 60°15'30.0" з.д.; 

– нос Сурсувул – морски нос с координати 
64°00'25.0" ю.ш., 60°38'55.0" з.д.; 

– връх Васил Кънчов – връх с координати 
67°07'35.0" ю.ш., 66°26'14.0" з.д.;

–  връх Бързия – връх с координати 
67°10'00.0" ю.ш., 66°12'26.0" з.д.; 

– връх Желю Желев – връх с координати 
67°12'32.0" ю.ш., 66°21'40.0" з.д.; 

– връх Еровете – връх с координати 
67°14'56.0" ю.ш., 66°23'09.0" з.д.; 

– плато Хемимонт – плато с координати 
67°43'00.0" ю.ш., 66°06'00.0" з.д.; 

–  връх Армула – връх с координати 
67°21'21.0" ю.ш., 66°19'30.0" з.д.; 

– рид Цар Смилец – рид с координати 
67°27'19.0" ю.ш., 66°19'40.0" з.д.;

– нос Чертиград – морски нос с координати 
67°32'29.0" ю.ш., 66°36'11.0" з.д.;

– рид Хайдута – рид с координати 67°33'50.0" 
ю.ш., 66°26'45.0" з.д.; 

– ледник Къшин – ледник с координати 
67°38'20.0" ю.ш., 66°35'10.00" з.д.; 

– ледник Мърводол – ледник с координати 
67°43'00.0" ю.ш., 66°37'00.0" з.д.; 

– рид Кузман Шапкарев – рид с координати 
67°40'40.0" ю.ш., 66°27'30.0" з.д.;

– ледник Ком – ледник с координати 
67°53'40.0" ю.ш., 66°43'50.0" з.д.;

–  връх Буново – връх с координати 
67°49'48.0" ю.ш., 66°36'53.0" з.д.;

–  връх Грозден – връх с координати 
67°52'20.0" ю.ш., 66°36'30.0" з.д.;

– залив Синтика – залив с координати 
61°12'05.0" ю.ш., 55°08'25.0" з.д. 

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.
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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 :
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