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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

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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15. Петнадесети изборен район – Плевен-
ски, включващ общините: Плевен, Белене, 
Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, 
Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим и 
Червен бряг.

16. Шестнадесети изборен район – Пловдив, 
включващ община Пловдив.

17. Седемнадесети изборен район – Плов- 
дивски, включващ общините: Асеновград, 
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, 
Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раков-
ски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, 
Съединение и Хисаря.

18. Осемнадесети изборен район – Раз-
градски, включващ общините: Разград, Завет, 
Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар 
Калоян.

19. Деветнадесети изборен район – Ру-
сенски, включващ общините: Русе, Борово, 
Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо 
поле и Ценово.

20. Двадесети изборен район – Силистрен-
ски, включващ общините: Силистра, Алфатар, 
Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и 
Тутракан.

21. Двадесет и първи изборен район – Сли-
венски, включващ общините: Сливен, Котел, 
Нова Загора и Твърдица.

22. Двадесет и втори изборен район – Смо-
лянски, включващ общините: Смолян, Баните, 
Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, 
Неделино, Рудозем и Чепеларе.

23. Двадесет и трети изборен район – Со-
фия, включващ районите: „Витоша“, „Изгрев“, 
„Красно село“, „Лозенец“, „Младост“, „Пан-
чарево“, „Студентски“ и „Триадица“.

24. Двадесет и четвърти изборен район – Со-
фия, включващ районите: „Възраждане“, „Ис-
кър“, „Кремиковци“, „Оборище“, „Подуяне“, 
„Сердика“, „Слатина“ и „Средец“.

25. Двадесет и пети изборен район – София, 
включващ районите: „Банкя“, „Връбница“, 
„Илинден“, „Красна поляна“, „Люлин“, „На-
дежда“, „Нови Искър“ и „Овча купел“.

26. Двадесет и шести изборен район – Со-
фийски, включващ общините: Антон, Божу-
рище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Дол- 
на баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, 
Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, 
Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Са-
моков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.

27. Двадесет и седми изборен район – Ста-
розагорски, включващ общините: Стара За-
гора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, 
Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел 
баня, Раднево и Чирпан.

28. Двадесет и осми изборен район – Тър-
говищки, включващ общините: Търговище, 
Антоново, Омуртаг, Опака и Попово.

29. Двадесет и девети изборен район – Ха-
сковски, включващ общините: Хасково, Дими-
тровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, 
Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, 
Стамболово, Тополовград и Харманли.

30. Тридесети изборен район – Шуменски, 
включващ общините: Шумен, Велики Преслав, 
Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола 
Козлево, Нови пазар, Смядово и Хитрино.

31. Тридесет и първи изборен район – Ям-
болски, включващ общините: Ямбол, Боля-
рово, Елхово, Стралджа и Тунджа.
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УКАЗ № 279
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България, Решение на XLIII 
Народно събрание за произвеждане на наци-
онален референдум, прието на 12.05.2016 г., 
обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 37 от 
17.05.2016 г., Решение № 9 на Конституционния 
съд на Република България от 28.07.2016 г., 
обнародвано в  „Държавен вестник“, бр. 60 
от 2.08.2016 г., и чл. 14 от Закона за прякото 
участие на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление

П О С Т А Н О В Я В А М :

Определям 6 ноември 2016 г. за дата на 
произвеждане на национален референдум с 
въпроси: „Подкрепяте ли народните пред-
ставители да се избират с мажоритарна из-
бирателна система с абсолютно мнозинство 
в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането 
на задължително гласуване на изборите и 
референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната 
държавна субсидия, отпускана за финансиране 
на политическите партии и коалициите, да 
бъде един лев за един получен действителен 
глас на последните парламентарни избори?“.
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