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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 

15

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение	 за	 приемане	 на	 процедурни	
правила	за	условията	и	реда	за	пред-
лагане	на	кандидати	за	управител	на	
Националната	 здравноосигурителна	
каса,	 представянето	 и	 публичното	
оповестяване	 на	 документите	 и	 из-
слушването	на	кандидатите	в	Коми-
сията	 по	 здравеопазването,	 както	 и	
на	процедурата	за	избор	от	Народно-
то	събрание	 2

Президент на Републиката

	Указ № 28	за	насрочване	на	частичен	
избор	 за	 кмет	 на	 кметство	 Карлу-
ково,	 община	 Луковит,	 област	 Ловеч,
на	14	юни	2020	г.	 6

	Указ № 29	за	насрочване	на	частичен	
избор	 за	 кмет	 на	 кметство	 Тенево,	
община	 Тунджа,	 област	 Ямбол,	 на
14	юни	2020	г.	 6

Министерски съвет

	Постановление № 22 от	17	февруари	
2020	г.	за	приемане	на	Наредба	за	изис-
кванията	за	качеството	на	твърдите	
горива,	използвани	за	битово	отопле-
ние,	условията,	реда	и	начина	за	тех-
ния	контрол	 6

	Постановление № 23	 от	18	февруа-
ри	2020	г.	за	изменение	на	нормативни
актове	на	Министерския	съвет	 14

Министерство  
на правосъдието

	Наредба № Н-2	от	18	февруари	2020	г.	
за	утвърждаване	на	образци	на	запо-
вед	 за	 изпълнение,	 заявление	 за	 изда-
ване	на	 заповед	 за	изпълнение	и	дру-
ги	книжа	във	връзка	със	заповедното
производство	 14

 Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	2	от	2007	г.	 за	услови-
ята	и	реда	 за	 одобряване	на	 органи-
зациите,	които	обучават	медиатори;	
за	изискванията	за	обучение	на	медиа-
тори;	за	реда	за	вписване,	отписване	и	
заличаване	на	медиатори	от	Единния	
регистър	на	медиаторите	и	за	проце-
дурните	и	етични	правила	за	поведе-
ние	на	медиатора	 23

Министерство 
на транспорта, 

информационните 
технологии и съобщенията

	Наредба	за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№	22	от	2018	г.	за	техничес-
ките	 изисквания	 към	 корабите,	 пла-
ващи	по	вътрешните	водни	пътища	 25

Върховен 
административен съд

	Решение № 11921 от	16	август	2019	г.	
по	административно	дело	№	14100	от
2018	г.	 25
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Докторантура Форма на 
обучение Брой

Докторска програма Обща, 
висша и приложна геодезия от 
професионално направление 
5.7. Архитектура, строител-
ство и геодезия, област на 
висше образование 5. Техни-
чески науки

редовна 1

Докторска програма Инже-
нерна логистика от профе-
сионално направление 5.13. 
Общо инженерство, област 
на висше образование 5. Тех-
нически науки

задочна 1

Докторска програма Адми-
нистративна сигурност от 
професионално направление 
9.1. Национална сигурност, 
област на висше образование 
9. Сигурност и отбрана

редовна 1

Докторска програма Орга-
низационна сигурност от 
професионално направление 
9.1. Национална сигурност, 
област на висше образование 
9. Сигурност и отбрана

задочна 1

Документи се подават в ректорската канце-
лария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, 
корпус 1, каб. 107. За информация: тел. 054/830 
495, вътр. 121, GSM: 0899901943.
1575

74. – Висшето училище по агробизнес и раз-
витие на регионите – Пловдив, обявява конкурс 
за доцент в област на висше образование 3. Соци-
ални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.7. Администрация и управление, 
научна специалност „Организация и управление 
извън сферата на материалното производство 
(Здравен мениджмънт)“ – един, със срок 2 ме-
сеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в ректората на ВУАРР, Пловдив, 
бул. Дунав № 78, стая № 1, тел. 032/960 360.
1795

22. – Институтът за балканистика с Център 
по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, 
обявява конкурс за заемане на  академичната 
длъжност главен асистент – 2 места: в професи-
онално направление 2.2. История и археология, 
научна специалност „Стара история и траколо-
гия“ – един; в професионално направление 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата, 
научна специалност „Теория и история на кул-
турата“ – един, за Центъра по тракология, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в ИБЦТ София, 
ул. Московска № 45, тел.: 02 980 62 97; 0886568862.
1749

8. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 22 по 
протокол № 6 от 23.01.2020 г. на СОС се одобряват: 
1. проект за подробен устройствен план – план 
за регулация на УПИ ХІІІ-704, 705 – „за ЖС“, от 

кв. 46 на м. Надежда 4, представляващ неразделна 
част от ПУП – план за регулация на м. Надежда 
4, одобрен с Решение № 342 по протокол № 83 от 
11.06.2012 г. на СОС, по сините и червените ли-
нии, цифри и текст съгласно приложения проект; 
2. проект за подробен устройствен план – план 
за застрояване на УПИ ХІІІ-704, 705 – „за ЖС“, 
от кв. 46 на м. Надежда 4, представляващ не-
разделна част от ПУП – план за застрояване 
на м. Надежда 4, одобрен с Решение № 342 по 
протокол № 83 от 11.06.2012 г. на СОС, съгласно 
приложения проект и без допускане на намалени 
разстояния до регулационни граници и между 
сградите, включително през улица. Проектите са 
изложени в район „Надежда“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в район „Надежда“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
1803 

12. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 27 по 
протокол № 6 от 23.01.2020 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план: измене-
ние на плана за регулация на м. Кв. Суходол, 
кв. 44, като от УПИ VІ-308 и УПИ VІІ-308 се 
образуват нови УПИ VІ-2009 – „за ЖС“, УПИ 
VІІ-2009 – „за ЖС“, УПИ ХLV-2009, 9065 – „за 
ЖС“, и УПИ ХLVI-9065 – „за ЖС“; изменение на 
плана за застрояване на нови УПИ VІ-2009 – „за 
ЖС“, УПИ VІІ-2009 – „за ЖС“, УПИ ХLV-2009, 
9065 – „за ЖС“, и УПИ ХLVІ-9065 – „за ЖС“, кв. 
44, м. Кв. Суходол, район „Овча купел“; изме-
нение на улица от о.т. 4а – о.т. 4 до о.т. 5, като 
се създава нова о.т. 4б, м. Кв. Суходол, район 
„Овча купел“. Решението и одобреният проект 
на подробен устройствен план са публикувани на 
интернет страницата на Столичната община – На-
правление „Архитектура и градоустройство“ 
(sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в 
район „Овча купел“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
1733 

12а. – Столичната община на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 23 по протокол № 6 от 23.01.2020 г. на СОС е 
одобрен проект за подробен устройствен план: 
проект за изменение на плана за улична регула-
ция на улица от о.т. 139 до о.т. 140 и създаване на 
нова задънена улица от о.т. 139 до о.т. 139а, м. Кв. 
Димитър Миленков, район „Искър“; изменение 
на плана за регулация на УПИ ХІХ-153, кв. 19, и 
създаване на нови УПИ ХІХ-500 – „за ЖС“, УПИ 
ХХІІ-500 – „за ЖС“, и УПИ ХХІІІ-501 – „за ЖС“, 
м. Кв. Димитър Миленков, район „Искър“. Решени-
ето и одобреният проект на подробен устройствен 


