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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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УКАЗ № 183
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Назначавам Сергей Пенчев Мичев – из
вънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Индонезия, и 
за извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Република Сингапур 
със седалище в Джакарта.

Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 23 юли 2014 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министърпредседател:  

Пламен Орешарски

Подпечатан с държавния печат.
5186

УКАЗ № 184
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Назначавам Ангел Христов Чолаков – из
вънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България във Френската република, и 
за извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Княжество Монако 
със седалище в Париж.

Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 23 юли 2014 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министърпредседател:  

Пламен Орешарски

Подпечатан с държавния печат.
5187

УКАЗ № 189
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 Гагово, община Попово, област 
Търговище, на 12 октомври 2014 г.

Издаден в София на 25 юли 2014 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Зинаида Златанова
5185

УКАЗ № 197
На основание чл. 99, ал. 3 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Възлагам на парламентарната група на Дви

жение за права и свободи да посочи кандидат 
за министърпредседател.

Издаден в София на 30 юли 2014 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
5269

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 
ОТ 24 ЮЛИ 2014 Г.

за определяне размера на месечното възна-
граждение на държавните служители – ста-
жанти по Закона за Министерството на 

вътрешните работи

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

Чл. 1. Основното месечно възнагражде
ние на държавните служители – стажанти в 
Министерството на вътрешните работи, за 
периода на първоначалното професионално 
обучение е 80 на сто от основното месечно 
възнаграждение за найниската изпълнителска 
или младши изпълнителска длъжност.

Чл. 2. На държавните служители – стажан
ти, се изплаща допълнително възнаграждение 
за прослужено време при условията и в раз
мерите, определени за държавните служители 
в Министерството на вътрешните работи.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 177, ал. 4 от Закона за Министер




