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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на републиката

 Указ № 183 за назначаване на Сергей 
Пенчев Мичев – извънреден и пълномо-
щен посланик на Репуб лика България в 
Република Индонезия, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Сингапур със се-
далище в Джакарта 3

 Указ № 184 за назначаване на Ангел 
Христов Чолаков – извънреден и пъл-
номощен посланик на Репуб лика Бъл-
гария във Френската република, и за 
извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Княжество Мо-
нако със седалище в Париж 3

 Указ № 189 за насрочване на частичен 
избор за кмет на кметство Гагово, об-
щина Попово, област Търговище, на 
12 октомври 2014 г. 3

 Указ № 197 за възлагане на парламен-
тарната група на Движение за права 
и свободи да посочи кандидат за ми-
нистър-председател 3

Министерски съвет

 Постановление  № 214 от 24 юли 
2014 г. за определяне размера на ме-
сечното възнаграждение на държав-
ните служители – стажанти по За-
кона за Министерството на вътреш-
ните работи 3

 Постановление  № 215 от 24 юли 
2014 г. за допълнение на Тарифата 
за таксите и разноските към Зако-
на за частните съдебни изпълните-
ли, приета с Постановление № 92 на
Министерския съвет от 2006 г. 4

 Постановление  № 217 от 25 юли 
2014 г. за одобряване на допълнител-
ни разходи по бюджета на Министер-
ството на труда и социалната поли-
тика за 2014 г. 4

 Постановление  № 218 от 25 юли 
2014 г. за одобряване на допълнител-
ни разходи по бюджета на Министер-
ството на земеделието и храните за
2014 г. 4

 Постановление  № 219 от 25 юли 
2014 г. за одобряване на допълнител-
ни разходи по бюджета на Комисията 
за отнемане на незаконно придобито 
имущество и по бюджета на Коми-
сията за защита от дискриминация 
за 2014 г. 5

 Постановление  № 220 от 25 юли 
2014 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Националната
разузнавателна служба за 2014 г. 5

 Постановление  № 221 от 25 юли 
2014 г. за одобряване на вътрешно-
компенсирани промени на утвърдени-
те разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на вътрешните ра-
боти за 2014 г. 6

 Постановление  № 222 от 25 юли 
2014 г. за определяне на второстепен-
ните разпоредители с бюджет към
министъра на вътрешните работи 6

 Постановление  № 223 от 25 юли 
2014 г. за одобряване на допълнител-
ни разходи по бюджета на Министер-
ството на културата за 2014 г. 7

 Постановление  № 224 от 25 юли 
2014 г. за одобряване на допълнителен 
трансфер за бюджета на община Бур-
гас за 2014 г. 7

 Постановление  № 225 от 25 юли 
2014 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Националната 
служба за охрана за 2014 г. във връзка 
с предоставянето за управление на
стопанство „Кричим“ 8

 Постановление  № 226 от 25 юли 
2014 г. за одобряване на допълнител-
ни разходи по бюджета на Министер-
ството на финансите за 2014 г. 10

 Постановление  № 227 от 25 юли 
2014 г. за одобряване на вътрешно-
компенсирани промени на утвърдени-
те разходи по области на политики 
по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г. 10
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в междугарието Симеоновград – Харманли до км 
297+750 в междугарието Свиленград – граница с 
Република Турция), включително гарите Харман
ли и Свиленград и всички гари и спирки между 
тях, с приблизителна дължина на железния път 
34 км и рехабилитация и електрификация на 
железопътната линия Свиленград – граница с 
Република Гърция с приблизителна дължина 4 
км“, участък: Пътен надлез на жп км 269+497 
по жп линия 1 и пътен км 65+123 по път II76 
на територията на община Харманли, област 
Хасково. На основание чл. 60, ал. 4 АПК предва
рителното изпълнение може да се обжалва чрез 
Министерството на регионалното развитие пред 
Върховния административен съд (ВАС) в 3дневен 
срок от съобщаването му. На основание чл. 149, 
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред ВАС 
в 14дневен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие.
5173

29. – Министърът на регионалното развитие 
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС45 
от 22.07.2014 г. за обект: „Оптична кабелна мрежа 
и цифрова апаратура в участък Провадия – Син
дел – Варна по 2ра жп линия София – Горна 
Оряховица – Варна“, от гара Провадия до гара 
Варна, област Варна. На основание чл. 149, 
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може да бъде 
обжалвано от заинтересованите лица пред Вър
ховния административен съд в 14дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез 
Министерството на регионалното развитие.
5246

88. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, офис Кюстендил, 
на основание чл. 253 ДОПК с постановление за 
възлагане на недвижим имот № 0802/2003/004105 
от 15.07.2014 г. възлага на Илиян Красимиров 
Григоров с адрес Кюстендил, ул. Власина 19, 
следния недвижим имот: търговска сграда – ма
сивна тухлена постройка на един етаж и мазе, с 
РЗП 200 кв. м, обособена в търговски помещения, 
ползвана като магазин и склад, покрив – скатен, 
покрит с керемиди, има течове и счупени греди, 
под – бетон, дограма – дървена, на места липсват 
части от същата, стени и тавани – варова мазилка, 
на места обрушена до тухла. Имотът граничи с 
жп линия и в близост до асфалтов път, в същия 
има ток и вода. РЗП на обекта – 200 кв. м, и на 
парцела – 414 кв. м, намиращи се в с. Церовица, 
област Кюстендил. Имотът е закупен за сумата 
4011 лв. Собствеността преминава у купувача от 
датата на постановлението за възлагане и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
при районния съд по местонахождението на имота.
5091

74. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за 
адвокатурата с решение по д. д. № 1/2014 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – Варна, Десислава Петрова НиколоваДими
трова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, 
се лишава от правото да упражнява адвокатска 
професия за срок 24 месеца.
5119

75. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за 
адвокатурата с решение по д. д. № 2/2014 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле

гия – Варна, Женя Георгиева Попова – адвокат 
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от 
правото да упражнява адвокатска професия за 
срок 24 месеца.
5118

76. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона 
за адвокатурата с решение по д. д. № 4/2014 г. 
на Дисциплинарния съд при Адвокатската ко
легия – Варна, Стефан Радков Радев – адвокат 
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от 
правото да упражнява адвокатска професия за 
срок 6 месеца.
5120

77. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д. д. № 9/2014 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – Варна, Нели Стоянова Трушева – адвокат 
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от 
правото да упражнява адвокатска професия за 
срок една година.
5121

78. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д. д. № 1/2014 г. на Дис
циплинарния съд при Адвокатската колегия – Тър
говище, Росица Николаева Несторова – адвокат 
от Адвокатската колегия – Търговище, се лишава 
от правото да упражнява адвокатска професия 
за срок 9 месеца.
5122

79. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д. д. № 1/2013 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – Добрич, Божанка Ганчева Николова – адво
кат от Адвокатската колегия – Добрич, се лишава 
от правото да упражнява адвокатска професия 
за срок 18 месеца.
5123

26. – Надзорният съвет на Националния ин-
ститут за помирение и арбитраж на основание 
чл. 4а, ал. 7, т. 6 от Закона за уреждане на ко
лективните трудови спорове и свое решение от 
24.06.2014 г. обнародва следната промяна в Спи
съка на посредниците към Националния институт 
за помирение и арбитраж: 1. заличава от Списъка 
на посредниците към Националния институт за 
помирение и арбитраж Гергана Стилиянова Ян
кова; 2. вписва в списъка на посредниците към 
Националния институт за помирение и арбитраж 
под № 8: Добрин Стефанов Иванов.
5048

98. – Селскостопанската академия – София, 
обявява конкурс за прием на докторанти (ре
довна и задочна форма на обучение – държавна 
поръчка) за учебната 2014/2015 г. по акредитирани 
докторски програми в следните институти:

Институт по почвознание, агротехнологии и 
защита на растенията, София – 6.1. Почвозна
ние – 4 редовни; Агрохимия – 2 редовни; Общо 
земеделие – 1 редовна; 1 задочна; 6.2. Растителна 
защита (вкл. фитопатология, вирусология, хер
бология и др.) – 2 редовни; 5.1. Механизация и 
електрификация на растениевъдството – 1 редов
на; Механизация и електрификация на животно
въдството – 1 редовна; 5.7. Хидромелиоративно 
строителство – 1 редовна; 1 задочна;


