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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение за	 създаване	 на	 Временна	
анкетна	комисия	за	проверка	на	всич-
ки	 данни,	 факти	 и	 обстоятелства	
около	предоставянето,	придобиването	
и	изпълнението	на	права	за	концесия	
за	добив	на	въглища	от	Бобовдолския	
въглищен	басейн,	участък	„Бабино“,	за	
периода	 от	 2005	г.	 до	 края	 на	 месец	
септември	2016	г.	 2

	Решение за	 създаване	 на	 Временна	
анкетна	комисия	за	проверка	на	всич-
ките	данни,	факти	и	обстоятелства,	
водещи	до	съмнения	за	изкривяване	на	
конкуренцията	на	пазара	на	горива	и	
до	съмнения	за	злоупотреба	с	господ-
стващо	положение	в	периода	от	2008	г.
до	юли	2016	г.	 2

Президент на републиката

	Указ № 324	 за	насрочване	на	части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	Долна	
Кула,	община	Крумовград,	област	Кър-
джали,	на	11	декември	2016	г.	 3

	Указ №  325	 за	 награждаване	 на	 до-
цент	Божанка	Георгиева	Константи-
нова	с	орден	„Св.	св.	Кирил	и	Методий“	
втора	степен	 3

	Указ № 326	 за	награждаване	на	профе-
сор	Нева	Венелинова	Кръстева	с	орден	
„Св.	св.	Кирил	и	Методий“	огърлие	 3

	Указ № 327	за	награждаване	на	Ста-
нислав	Боянов	Димитров	с	орден	„Ста-
ра	планина“	първа	степен	 3

	Указ № 328	за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Лом	Чер-
ковна,	 община	 Бяла,	 област	 Русе,	 на	
19	февруари	2017	г.	 3

	Указ № 329	 за	насрочване	на	части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	Въл-
чин,	 община	Сунгурларе,	 област	Бур-
гас,	на	11	декември	2016	г.	 3

	Указ № 330	 за	насрочване	на	части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	Вра-
бево,	община	Троян,	област	Ловеч,	на
11	декември	2016	г.	 4

Министерски съвет

	Постановление № 265	от	20	октом-
ври	2016	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	 Постановление	 №	116	 на	 Минис-
терския	 съвет	 от	 2016	г.	 за	 одобря-
ване	на	допълнителни	разходи	за	фи-
нансирането	 на	 проекти,	 свързани	 с	
изпълнението	 на	 неотложни	 мерки	
за	2016	г.	за	присъединяването	на	Ре-
публика	 България	 към	 Шенгенското
пространство	 4

	Постановление № 266	от	20	октом-
ври	2016	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи/трансфери	за	2016	г.	 4

	Решение № 887 от	 20	 октомври	
2016	г.	 за	 административно-терито-
риална	промяна	в	община	Златоград,	
област	 Смолян	–	закриване	 на	 насе-
лени	места	 5

Министерство  
на отбраната

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	Н-15	от	2010	г.	за	усло-
вията,	размерите	и	реда	за	изплащане	
на	 допълнителни	 възнаграждения	 за	
специфични	условия	при	изпълнение	на	
военната	служба	на	военнослужещите	
и	 за	 специфични	 условия	 на	труд	 на	
цивилните	 служители	 от	 Министер-
ството	на	отбраната,	структурите	
на	пряко	подчинение	на	министъра	на
отбраната	и	Българската	армия	 5

Висш адвокатски съвет

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредба	 №	1	 от	 2004	г.	 за	 мини-
малните	 размери	 на	 адвокатските	
възнаграждения	 6
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 116 на Министерския съвет от 2016 г. за 
одобряване на допълнителни разходи за финан-
сирането на проекти, свързани с изпълнението 
на неотложни мерки за 2016 г. за присъединява-
нето на Република България към Шенгенското 

пространство (ДВ, бр. 36 от 2016 г.)

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

§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 се 
правят следните изменения и допълнения:

1. Ред 5 се заличава.
2. На ред 11, в колона 4 „Стойност (в лв.) с 

ДДС“ числото „750 000“ се заменя с „392 335“.
3. Създават се редове 15 – 24:

„

№ 
по 
ред

Дейност Отго-
ворно 
ведом-
ство

Стой-
ност 

(в лв.)  
с ДДС

15. Ремонт на покриви на сгра-
ди на ГПУ, ГКПП, ГОДГ 
и ГП

МВР 235 000

16. Доставка и монтаж на 
бариери и светофарни уре-
ди на ГКПП – Капитан 
Андреево

МВР 38 000

17. Поддръжка на мобилни 
рентгенови устройства 
ZBV

МВР 20 000

18. Доставка и монтаж на ко-
тел и горелка за отоплени-
ето на административната 
сграда на ГПУ – Болярово, 
и ГКПП – Малко Търново

МВР 11 665

19. Доставка на батерии за 
ръчни термовизионни ка-
мери и система „EMIDS“

МВР 36 000

№ 
по 
ред

Дейност Отго-
ворно 
ведом-
ство

Стой-
ност 

(в лв.)  
с ДДС

20. Укрепителни работи на 
свлачище в района на 
ПТВН – Галата

МВР 40 000

21. Ремонт на UPS на ГКПП –  
Малко Търново

МВР 4000

22. Доставка на комуникаци-
онна техника

МВР 10 000

23. Доставка на трансформа-
тор за захранване от бряг 
на граничен полицейски 
кораб „проект Patrol 130“

МВР 3000

24. Доставка на материали за 
възстановяване на повре-
дени от нарушители на дър-
жавната граница участъци 
от възпрепятстващото ин-
женерно съоръжение по 
българо-турската граница

МВР 10 000

Обща стойност на допъл-
нителните дейности за 
2016 г.

407 665

“
Заключителни разпоредби

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на заместник министър-председателя 
по коалиционна политика и държавна адми-
нистрация и министър на вътрешните работи 
и на министъра на финансите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател: 
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

8505

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи/трансфери за 2016 г. в общ размер 
20 770,0 хил. лв., разпределени, както следва:

1. по бюджета на Министерския съвет в размер 
20 020,0 хил. лв., разпределени, както следва: 

а) за продължаване изграждането на 
временно възпрепятстващо съоръжение по 
българо-турската граница – 20 000,0 хил. лв.; 

б) за Държавната агенция за българите в 
чужбина за издръжка – 20,0 хил. лв.;

2. за Българската академия на науките 
в размер 50,0 хил. лв. чрез бюджета на Ми-
нистерството на образованието и науката за 
2016 г.; средствата да се предоставят на На-
ционалния археологически институт с музей 
към Българската академия на науките за 

УКАЗ № 330
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 Врабево, община Троян, област 
Ловеч, на 11 декември 2016 г.

Издаден в София на 18 октомври 2016 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева
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