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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 4 юни 2019 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за държавната собственост

2

 Решение по Доклад за дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г.

4

 Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на
науките за 2018 г.

4

Президент на Републиката
 Указ № 127 за награждаване на акад.
проф. дмн Владимир Атанасов Овчаров с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие

4

 Указ № 128 за награждаване на Васил
Александров Михайлов с орден „Стара
планина“ първа степен

5

 Указ № 129 за награждаване на Ириней Борисов Константинов с орден
„Стара планина“ първа степен

5

 Указ № 130 за награждаване на Христо Георгиев Панев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

5

 Указ № 131 за награждаване на Андрей Димитров Аврамов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ втора степен

5

 Указ № 132 за награждаване на Трифон Златков Павлов с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ втора степен

5

 Указ № 133 за награждаване на Христо Меранзов Меранзов с орден „Стара
планина“ първа степен

5

 Указ № 134 за награждаване на Дончо
Ботев Папазов с орден „Стара планина“ първа степен

6

Министерски съвет
 Постановление № 131 от 30 май
2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократно
финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с

изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2019 г., приета
с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
 Постановление № 132 от 30 май
2019 г. за одобряване на допълнителни
трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до
електронно четими учебници, учебни
комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски
градини и училища за 2019 г.

6

8

 Постановление № 133 от 31 май
2019 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, приет с Постановление № 167
на Министерския съвет от 2001 г.
11
 Постановление № 134 от 31 май
2019 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2019 г.
15
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Изменения към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
16
Министерство
на отбраната
 Правилник за устройството и дейността на Военна академия „Георги
Стойков Раковски“
48
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза
72
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи 85

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

82. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000378/27.05.2019 г. възлага на „КО и КО 2011“ – ООД, ЕИК 200375205,
адрес за кореспонденция: ул. Иван Неделчев
№ 6, гр. Бяла черква, представлявано от Донка
Любомирова Илчева, следния недвижим имот:
сграда, представляваща професионално-учебен
център с лаборатория, състоящ се от два корпуса:
едноетажен и двуетажен; сградата е със сглобяема,
скелетна и рамова стоманобетонна конструкция,
РЗП 1432 кв. м; разположена е върху терен извън
регулация, намиращ се в област Велико Търново,
община Павликени, гр. Бяла черква, ул. Росица
№ 1, с граници: юг – птичарник и стара карие
ра, запад – мелнична вода, север – мера, и изток – р. Росица и мера.
4059
4. – Нов български университет – София, обявява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на
редовни докторанти със стипендия: 3.9. Туризъм
(ДП „Туризъм“), тема: „Иновативни маркетингови
подходи за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Черноморския регион“ („Innovative
Marketing Approaches to Increase the Competitiveness
of tourism in the Black Sea region“) – едно място;
3.6. Право (ДП „Гражданско и семейно право“),
тема: „Отговорност на държавата за вреди“ – едно
място; 4.6. Информатика и компютърни науки (ДП
„Информатика“), тема: „Изследване на методи и
средства за интегриране на панорамни изображения и среди за виртуална реалност (Research
on methods and tools for integration of panoramic
images and virtual reality environments)“ – едно
място. Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна
докторантура със стипендия по определената
тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“;
идеен проект по обявената тема за дисертация;
списък с публикации по темата на дисертацията
(ако има такива). Приемната процедура включва
кандидатдокторантски изпити по специалността
(писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата
на дисертацията. Документите се подават до
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“ в офиса на Магистърски факултет на
адрес: Нов български университет, Корпус І, офис
122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 02/8110 103.
4073
5. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за прием на редовни
докторанти с такса: 3.7. Администрация и управление (ДП „Бизнес администрация“), тема:
„Дигита лна т рансформаци я на ли дерството
(Digital Transformation of Leadership)“ – едно място;
3.2. Психология (ДП „Обща психология“) – три
места; 3.1. Социология, антропология и науки за
културата (ДП „Антропология“) – едно място;
3.6. Право (ДП „Гражданско и семейно право“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Граждански
процес“) – едно място; 8.1. Теория на изкуствата
(ДП „Изк уствознание и визуа лни изследвания“) – две места; 8.2. Изобразително изкуство
(ДП „Визуално-пластични изкуства“) – три места;
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8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) – три места. Необходими документи: молба
до ректора на НБУ за допускане до конкурса за
редовна докторантура с такса, автобиография;
диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; идеен проект за
дисертация; списък с публикации по темата на
дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидатдокторантски изпити
по специалността (писмен и устен); изпит по
чужд език; събеседване по представения идеен
проект по темата на дисертацията. Документите
се подават до 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски
факултет на адрес: Нов български университет,
Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618
София. За повече информация: тел. 02/8110 103.
4074
1. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурси за следните академични длъжности: професор в област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Почвознание“ – един; доцент в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесоустройство и таксация“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Института за
гората – БАН, бул. Св. Климент Охридски № 132.
4089
1. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна
специа лност „Селек ци я и семепроизводство
на културните растения“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки – ИТТИ – с. Марково, тел.: 032 672 364; документи в ЦА на ССА. тел.: 02 812 7560.
4060
2. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство
по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – ИТТИ – с. Марково. тел.: 032 672 364;
документи – в ЦА на ССА, тел. 02 812 7560.
4061
709. – Община гр. Вълчи дол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Разширение на газопреносната инфраструктура
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбската
граница“, етап: „Линейна част“, част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“, на
територията на с. Брестак, община Вълчи дол,
област Варна. Проектът е изложен в сградата на
Община Вълчи дол, стая № 203. На основание
чл. 128, ал. 5 и чл. 156а от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени

