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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Министерски съвет

	Постановление № 163	 от	 29	 юни	
2015	г.	за	приемане	на	Наредба	за	ус-
ловията	 и	 реда	 за	 предоставяне	 на	
средства	за	компенсиране	на	намале-
ните	приходи	от	прилагането	на	цени	
за	обществени	пътнически	превози	по	
автомобилния	транспорт,	предвидени	
в	нормативните	актове	 за	 определе-
ни	категории	пътници,	за	субсидира-
не	на	обществени	пътнически	прево-
зи	по	нерентабилни	автобусни	 линии	
във	 вътрешноградския	 транспорт	 и	
транспорта	 в	 планински	 и	 други	 ра-
йони	и	 за	издаване	на	превозни	доку-
менти	за	извършване	на	превозите	 2

	Постановление № 164 от	2	юли	2015	г.
за	допълнение	на	Наредбата	за	служеб-
ните	 командировки	 и	 специализации	 в	
чужбина,	приета	с	Постановление	№	115
на	Министерския	съвет	от	2004	г.		 25

	Постановление № 165 от	3	юли	2015	г.	
за	изменение	на	Постановление	№	215	
на	Министерския	съвет	от	2012	г.	за	
създаване	 на	 Национален	 съвет	 по
превенция	на	престъпността	 25

Министерство 
на младежта и спорта

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	2	 от	 2014	г.	 за	 финан-

сово	подпомагане	на	строителството	
и	ремонта	на	спортни	обекти	и	съо-
ръжения	 25

Министерство на транспорта,  
информационните  

технологии и съобщенията

	Наредба	за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	 №	3	 от	 2009	г.	 за	 аварийно-
спасителното	 осигуряване	 на	 граж-
данските	летища	 25

Министерство на транспорта,  
информационните  

технологии и съобщенията

Министерство  
на регионалното развитие 

и благоустройството

	Задължително тълкуване	на	чл.	5,	
чл.	6	и	§	5	от	преходните	и	заключи-
телните	разпоредби	на	Наредба	№	35	
от	2012	г.	за	правилата	и	нормите	за	
проектиране,	изграждане	и	въвеждане	
в	експлоатация	на	кабелни	електрон-
ни	съобщителни	мрежи	и	прилежаща-
та	им	инфраструктура	 27

Върховен  
административен съд

	Решение № 12652	 от	 23	 октомври	
2014	г.	по	административно	дело	№	2447	
от	2014	г.	 29
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ВЛ 20 kV „Шейновец“ и изграждане на външна 
пътна връзка до тягова подстанция „Свиленград“ 
и дежурен пункт „Свиленград“ на територията 
на област Хасково съгласно влезли в сила пар
целарни планове, одобрени със заповеди № РД
021512 и № РД021514 на министъра на регио
налното развитие от 31 януари 2014 г., съобщава 
на наследниците на Йова Добрева Андреева, 
собственик на имот № 44570.308.12, намиращ се 
в землището на гр. Любимец, община Любимец, 
област Хасково, че с горецитираното решение 
се отчуждават 0,020 дка от имот № 44570.308.12 
с обща площ 9,100 дка. Решението може да се 
обжалва пред Върховния административен съд 
в 14дневен срок от съобщаването му на заин
тересуваните лица по реда на Административ
нопроцесуалния кодекс.
4428

37. – Надзорният съвет на Националния 
институт за помирение и арбитраж на основа
ние чл. 4а, ал. 7, т. 6 от Закона за уреждане на 
колективните трудови спорове и свое решение 
от 23.06.2015 г. обнародва следната промяна в 
списъците на посредниците и арбитрите към 
Националния институт за помирение и арбитраж: 
1. заличава от Списъка на посредниците към 
Националния институт за помирение и арбитраж 
Руска Николова Бъчварова; 2. заличава от Спи
съка на арбитрите към Националния институт за 
помирение и арбитраж Даниел Михайлов Янев; 
3. вписва в Списъка на посредниците към Наци
оналния институт за помирение и арбитраж под 
№ 29 Ивелина Николова Хубенова; 4. вписва в 
Списъка на арбитрите към Националния инсти
тут за помирение и арбитраж под № 11 Илиян 
Божидаров Ценов.
4427

99. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – Со-
фия, обявява конкурси за военнослужещи за 
академични длъжности в област на висшето об
разование 9. Сигурност и отбрана, професионално 
направление 9.2. Военно дело, научна специалност 
„Организация и управление на въоръжените 
сили“, за: доцент по учебни дисциплини „Тактика“, 
„Използване на маневрените формирования от 
СВ в операциите“, „Методика на оперативната 
и тактическата подготовка“ (за специализация 
АПД), „Подготовка и водене на операциите от 
маневрените формирования“; главен асистент 
по учебни дисциплини „Военна стратегия“, 
„Oтбранителномобилизационна подготовка“ и 
„Комплектуване на войските с мобилизационни 
ресурси“ – един, двата със срок за подаване на 
документите 2 месеца от обнародване на обява
та в „Държавен вестник“. За дата на подаване 
на документите от кандидатите се счита датата 
на завеждането им в регистратурата на Военна 
академия. Изискванията към кандидатите за 
участие в конкурса са определени със Заповед 
№ ОХ414 от 19.06.2014 г. на министъра на от
браната на Република България, публикувана на 
сайта на академията. Документи и справки – в 
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел. 
9226512, 9226576.
4423

88. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, на основание 
чл. 253 ДОПК с постановление № 16649/2007/000021 
от 8.06.2015 г. възлага на Владимир Рангелов 
Минчев от гр. Пловдив, ул. Стефан и Обрейко 
Обрейкови 37, следния недвижим имот: 14/15 
идеални части от поземлен имот с идентифи
кационен № 56784.533.506, стар пл. № – 102481, 
площ по док. – 0,907 дка, гр. Пловдив, местност 
кв. Беломорски, образуван от имот № 102428, 
област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, 
при граници и съседи: 56784.533.507, 56784.533.649, 
56784.533.648, 56784.533.510, 56784.533.511, за сумата 
24 733,33 лв. Собствеността преминава у купувача 
от датата на постановлението.
4422

161. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, на основа
ние чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление изх. 
№ 4023/2014/000153 от 15.06.2015 г. възлага на 
Петър Стойнев Ковачев, адрес гр. Банкя, ул. 
София 183, следния недвижим имот, намиращ се 
в с. Църква, местност Тузлата, община Балчик, 
област Добрич: поземлен имот с идентификатор 
78639.24.11 в с. Църква, община Балчик, област 
Добрич, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № 300583 от 
3.10.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, 
с последно изменение на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, засягащо поземления 
имот – Заповед № КД14081144 от 11.09.2008 г. 
на началника на СГКК – Добрич, адрес на имота: 
с. Църква, местност Тузлата; площ: 4233 кв. м; 
трайно предназначение на територията: урбани
зирана; начин на трайно ползване: незастроен 
имот за жилищни нужди; стар идентификатор: 
024011; съседи 78639.24.12; 78639.24.66; 78639.24.36. 
Собствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при Агенцията по 
вписванията, Служба по вписвания по местона
хождението на имота.
4389

93. – ДП „Национална компания „Железо-
пътна инфраструктура“ на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в 
изпълнение на т. 3 от Решение № 8 от 9 януари 
2015 г. на Министерския съвет на Република 
България и на Решение № 358 от 22 май 2015 г. 
за изменение на Решение № 8 на Министерския 
съвет от 2015 г. за отчуждаване на имоти и части 
от имоти – частна собственост, за държавна нуж
да за обект: „Реконструкция и електрификация 
на железопътната линия Димитровград – Сви
ленград, Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови 
подстанции в Симеоновград и Свиленград и 
разширение на съществуваща тягова подстанция 
„Димитровград“: ВЛ 110 kV подстанция „Люби
мец“ – тягова подстанция „Свиленград“ , основ
но електрозахранване и ВЛ 110 kV подстанция 
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, 
резервно електрозахранване и реконструкция 
на ВЛ 110 kV „Свилена“, ВЛ 110 kV Подстанция 
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, 
основно електрозахранване и реконструкция на 
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