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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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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 
ОТ 26 АВГУСТ 2016 Г.

за допълнение на нормативни актове на Ми-
нистерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПО С Т А НОВИ :

§ 1. В Постановление № 64 на Министерския 
съвет от 2016 г. за условията и реда за утвър-
ждаване на броя на приеманите за обучение 
студенти и докторанти в държавните висши 
училища и за приемане на Списък на прио-
ритетните професионални направления (ДВ, 
бр. 26 от 2016 г.) се правят следните допълнения:

1. В наименованието накрая се добавя „и на 
Списък на защитените специалности“.

2. В чл. 1 се създава т. 3:
„3. се приема Списък на защитените спе-

циалности.“
3. Създава се чл. 8:
„Чл. 8. (1) Приема Списък на защитените 

специалности съгласно приложение № 3.
(2) Списъкът по ал. 1 се актуализира еже-

годно до 30 юни.
(3) Специалности от списъка по ал. 1, разкри-

ти след срока по ал. 2, не получават финансиране 
по реда на чл. 3 от Постановление № 162 на 

Министерския съвет от 2001 г. за определяне 
на диференцирани нормативи за издръжка на 
обучението за един студент по професионални 
направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. 
и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г.,  
бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 
2013 г. и бр. 15 от 2014 г.).“

4. Създава се приложение № 3 към чл. 8:

„Приложение № 3 
към чл. 8

Списък на защитените специалности

№ по 
ред

Специалност Професионално 
направление

1. Арабистика 2.1 Филология

2. Арменистика и 
кавказология

2.1 Филология

3. Индология 2.1 Филология

4. Иранистика 2.1 Филология

5. Китаистика 2.1 Филология

6. Кореистика 2.1 Филология

7. Новогръцка фило-
логия

2.1 Филология

8. Португалска фи-
лология

2.1 Филология

9. Румънска фило- 
логия

2.1 Филология

10. Унгарска фило- 
логия

2.1 Филология

11. Японистика 2.1 Филология

12. Хебраистика 3.1 Социология, ан-
тропология и науки 
за културата

“
§ 2. В Постановление № 162 на Министер-

ския съвет от 2001 г. за определяне на диферен-
цирани нормативи за издръжка на обучението 
за един студент по професионални направления 
(обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 
2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., 
бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г. и бр. 15 
от 2014 г.) се създава чл. 3:

„Чл. 3. (1) За издръжката на обучението 
по защитените специалности към средствата, 
определени по реда на чл. 1, се предоставя до-
пълнително финансиране за бюджетна година 
в размер на:

1. 15 000 лв. – за всяка защитена специал-
ност;

2. произведението от положителната разли-
ка между 25 и броя на приетите за обучение 
студенти в първи курс по данните от регистъра 
по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за 
висшето образование, но не повече от 20, и 90 
на сто от диференцирания норматив по чл. 1 за 
професионалното направление на съответната 
защитена специалност.


