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Президент на републиката

 Указ №  276 за назначаване на То-
дор Иванов Чуров за извънреден и 
пълномощен посланик на Република 
България в Румъния със седалище в
гр. Букурещ 3

 Указ №  277 за назначаване на Ан-
дрей Димитров Техов за извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка България в Република Аржентина
със седалище в гр. Буенос Айрес 3

 Указ № 278 за определяне на наимено-
ванията, границите и номерацията 
на изборните райони за произвежда-
не на избори за президент и вице-
президент на Републиката на 6 ноем-
ври 2016 г. 3

 Указ № 279 за определяне на 6 ноем-
ври 2016 г. за дата на произвеждане 
на национален референдум с въпроси: 
„Подкрепяте ли народните предста-
вители да се избират с мажоритар-
на избирателна система с абсолютно 
мнозинство в два тура?“; „Подкрепя-
те ли въвеждането на задължително 
гласуване на изборите и референду-
мите?“; „Подкрепяте ли годишната 
държавна субсидия, отпускана за 
финансиране на политическите пар-
тии и коалициите, да бъде един лев 
за един получен действителен глас на 
последните парламентарни избори?“ 4

 Указ № 280 за насрочване на части-
чен избор за кмет на кметство Тра-
киец, община Хасково, област Хаско-
во, на 2 октомври 2016 г. 5

 Указ № 281 за насрочване на части-
чен избор за кмет на кметство Криво 
поле, община Хасково, област Хаско-
во, на 2 октомври 2016 г. 5

 Указ № 282 за освобождаване на ге-
нерал-майор Румен Георгиев Радев от 
длъжността „командир на Военно-
въздушните сили“ и от военна служба 5

Министерски съвет
 Постановление № 207 от 12 август 

2016 г. за одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери за 2016 г. за изпла-
щане на минимални диференцирани раз-
мери на паричните средства за физи-
ческо възпитание и спорт 5

 Постановление № 208 от 12 август 
2016 г. за приемане на Наредба за ус-
ловията и реда за сключване, изпълне-
ние и прекратяване на споразумение 
за интеграция на чужденци с предос-
тавено убежище или международна
закрила 7

Министерство 
на младежта и спорта

 Договор за сътрудничество в област-
та на физическата култура и спорта 
между Министерството на младеж-
та и спорта на Република България 
и Националния институт за спорт, 
физическо възпитание и отдих на
Република Куба 10

 Споразумение  за сътрудничество в 
областта на спорта между Министер-
ството на младежта и спорта на Репуб-
лика България и Министерството на об-
разованието, науката, изследванията
и спорта на Словашката република 11

 Споразумение  за сътрудничество в 
областта на физическата култура и 
спорта между Министерството на 
младежта и спорта на Република Бъл-
гария и Министерството на спорта и
туризма на Република Беларус 12

 Споразумение  за сътрудничество в 
областта на спорта между Минис-
терството на младежта и спорта 
на Република България и Генералната 
администрация на спорта на Китай-
ската народна република 13

 Меморандум  за  разбирателство 
между Министерството на физическо-
то възпитание и спорта на Република 
България и Министерството на спорта 
и младежките дейности на Грузия за
сътрудничество в областта на спорта 14
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УКАЗ № 280
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 Тракиец, община Хасково, област 
Хасково, на 2 октомври 2016 г.

Издаден в София на 8 август 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева 
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УКАЗ № 281
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 Криво поле, община Хасково, област 
Хасково, на 2 октомври 2016 г.

Издаден в София на 8 август 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева 

6763

УКАЗ № 282
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България, чл. 19, т. 4, 
чл. 146, т. 1, чл. 169 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България 
и във връзка с подаден рапорт

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам генерал-майор Румен Ге-

оргиев Радев от длъжността „командир на 
Военновъздушните сили“ и от военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 10 август 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207  
ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери 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. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. в общ размер 459 564 лв. 
за изплащане на минимални диференцирани 
размери на паричните средства за физическо 
възпитание и спорт на студентите и курсан- 
тите в редовна форма на обучение във вис- 
шите училища.

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

1. по бюджета на Министерството на 
образованието и науката 458  091 лв., в т.ч. 
416 700 лв. трансфери за държавните висши 
училища съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи 1473 лв.

Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2016 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 41 391 лв. да се 
увеличат разходите по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 
2016 г., Политика „Равен достъп до качествено 
висше образование и развитие на научния 
потенциал“, бюджетна програма „Студентско 
подпомагане“.

(2) Със сумата 41 391 лв. се увеличават 
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2016 г. 

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 
да се увеличат разходите по „Политика в 
областта на управлението и развитието на 
системата на Министерството на вътреш-
ните работи“, бюджетна програма „Научни 
изследвания и разработки, обучение и ква-
лификация“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се 
увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2016 г.

Чл. 5. Първостепенните разпоредители с 
бюджет по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 да извършат 
съответните промени по бюджетите си за 
2016 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 6. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет за 2016 г.


