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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на републиката
 Указ №  291 за награждаване на 

г-н Юрий Николаевич Исаков – извън-
реден и пълномощен посланик на Ру-
ската федерация в Република Бълга-
рия, с орден „Стара планина“ първа
степен 2

 Указ № 292 за насрочване на части-
чен избор за кмет на кметство Гро-
хотно, община Девин, област Смолян,
на 6 ноември 2016 г. 2

 Указ № 293 за насрочване на части-
чен избор за кмет на кметство Дру-
мево, община Шумен, област Шумен,
на 6 ноември 2016 г. 2

 Указ №  294 за насрочване на части-
чен избор за кмет на район „Младост“, 
Столична община, област София-
град, на 6 ноември 2016 г. 3

Министерски съвет
 Постановление № 219 от 26 август 

2016 г. за допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет 3

 Постановление № 220 от 26 август 
2016 г. за одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери за 2016 г. за изпла-
щане на стипендии и еднократно фи-
нансово подпомагане по Програмата 
на мерките за закрила на деца с изя- 
вени дарби от държавни и общински 
училища през 2016 г., приета с Поста-
новление № 68 на Министерския съвет
от 2016 г. 4

 Постановление  № 221  от 26 ав-
густ 2016 г. за изменение и допъл-
нение на Наредбата за условията и 
реда за разходване на средствата 
за финансиране на одобрени проекти 
на юридически лица с нестопанска 
цел, определени за осъществяване на 
общественополезна дейност, за дей-
ности за социално отговорно пове-
дение по чл. 10а от Закона за хазар-
та, приета с Постановление № 223
на Министерския съвет от 2015 г. 4

 Постановление № 222 от 26 август 
2016 г. за изменение на нормативни
актове на Министерския съвет 5

 Постановление № 223 от 29 август 
2016 г. за одобряване на Тарифа за так-
сите, които се събират от Центъра 
за оценка на риска по хранителната
верига 7

Министерство  
на отбраната

 Техническо  споразумение между 
министъра на отбраната на Крал-
ство Белгия, Министерството на 
отбраната на Република България, 
Министерството на отбраната на 
Чешката република, министъра на 
отбраната на Френската република, 
Федералното министерство на от-
браната на Федерална република Гер-
мания, Министерството на отбрана-
та на Италианската република, ми-
нистъра на отбраната на Великото 
херцогство Люксембург, министъра на 
отбраната на Кралство Нидерландия, 
Министерството на отбраната на 
Кралство Норвегия, Министерството 
на националната отбрана на Порту-
галската република и министъра на 
отбраната на Кралство Испания от-
носно Европейската програма за так-
тически въздушен транспорт и ус-
тановяването в Испания на Европей-
ски център за тактически въздушен
транспорт (ЕПТВТ и ЕЦТВТ ТС) 11

 Меморандум  за  разбирателство 
между Министерството на отбрана-
та на Република България, Министер-
ството на отбраната на Република 
Естония, Министерството на отбра-
ната на Република Латвия, Минис-
терството на националната отбрана 
на Република Литва, министъра на 
националната отбрана на Република 
Полша, Министерството на нацио-
налната отбрана на Румъния и Вър-
ховния щаб на Съюзническите сили 
в Европа (SHAPE) относно Щабните 
елементи за интегриране на силите 
на НАТО (NFIU), подписан на 30 март
2016 г. в Монс, Кралство Белгия 23
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Министерство  
на земеделието и храните

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 3 от 2015 г. за условия-
та и реда за прилагане на схемите за
директни плащания 28

 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане 
на подмярка 4.2. „Инвестиции в прера-
ботка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ от мярка 4. „Инвестиции 
в материални активи“ от Програма-
та за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. 28

Министерство 
на транспорта, 

информационните 
технологии и съобщенията

 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 56 от 2003 г. за изисквани-
ята, условията и реда за обучение на 
кандидатите за придобиване на правос-
пособност, изисквана от персонала, от-
говорен за безопасността на превозите 
с железопътен транспорт, или призна-
ване на такава правоспособност и реда 
за провеждане на проверочните изпи-
ти на лицата от персонала, отговорен
за безопасността на превозите 29

 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване 
типа на нови моторни превозни сред-
ства и техните ремаркета 30

Българска народна банка
 Наредба № 13 от 18 август 2016 г. за 

прилагането на международен номер
на банкова сметка и за БАЕ кодове 44

 Наредба  за изменение и допълнение 
на Наредба № 3 от 2009 г. за условия-
та и реда за изпълнение на платежни 
операции и за използване на платежни
инструменти 46

 Наредба  за изменение и допълнение 
на Наредба № 16 от 2009 г. за ли-
цензиране на платежните инсти-
туции, дружествата за електрон-
ни пари и оперторите на платежни
системи 52

Централна избирателна  
комисия

 Решение  № 3429-ПВР/НР от 26 ав-
густ 2016 г. относно утвърждаване 
образци на изборни книжа за про-
извеждане на избори за президент 
и вицепрезидент на републиката и 
образци на общи изборни книжа при 
произвеждане едновременно на из-
бори за президент и вицепрезидент 
на републиката и на национален
референдум на 6 ноември 2016 г. 56

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 291
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 Юрий Николаевич Иса-

ков – извънреден и пълномощен посланик на 
Руската федерация в Република България, с 
орден „Стара планина“ първа степен за изклю-
чително големите му заслуги за развитието 
на българо-руските отношения.
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ал. 5 от Изборния кодекс
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Насрочвам частичен избор за кмет на 
кметство Грохотно, община Девин, област 
Смолян, на 6 ноември 2016 г.
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