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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 24 юни 2022 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане
на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването
на данъчната основа и прехвърлянето на печалби

на Министерството на транспорта
и съобщенията за 2021 г.
26
 Постановление № 134 от 20 юни
2022 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
27
2

 Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически
преглед на Република България между
Република България, от една страна, и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга
страна
25
 Закон за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана)
25
 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Република Австрия за прекратяване на
Договора между Република България и
Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите,
подписан на 22 януари 1997 г. в София 25
Президент на Републиката
 Указ № 149 за награждаване на проф.
Камен Димов Велев с орден „Стара
планина“ първа степен
26
Министерски съвет
 Постановление № 132 от 17 юни
2022 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности,
които са от значение за националната сигурност
26
 Постановление № 133 от 17 юни
2022 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 454 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на допълнителни разходи по бюджета

Министерство
на външните работи
 Договореност за сътрудничество в
областта на образованието и културата между правителството на Репуб-
лика България и правителството на
Република Корея
29
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение на Наредба
№ 8121з-919 от 2017 г. за размера на
основните месечни възнаграждения
на държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на
лицата, работещи по трудово правоотношение
32
Комисия за финансов
надзор
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като
регулиран пазар, пазарен оператор, за
организиране на многостранна система за търговия или организирана
система за търговия, за извършване
на дейност като инвестиционен пос
редник, инвестиционно дружество,
управляващо дружество, дружество
със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице,
управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за
докладване на данни
36
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977. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за редовни и задочни докторанти по:
3.8. Икономика:
„Икономика и управление в транспорта“ –
3 бр. редовна, 6 бр. задочна;
5.1. Машинно инженерство:
„Подемно-транспортни машини“ – 1 бр. редовна;
„Механизация и автоматизация на товарноразтоварните работи“ – 1 бр. задочна;
„Локомотиви, вагони и трамваи“ – 1 бр. редовна;
„Автомобилна техника“ – 1 бр. задочна;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика:
„Електроснабдяване и електрообзавеждане в
транспорта“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;
5.3. Комуникационна и компютърна техника:
„Осигурителна техника и системи“ – 1 бр. редовна;
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация:
„Управление и експлоатация на железопътния
транспорт“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;
„Транспортни системи и транспортни технологии“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;
5.7. Архитектура, строителство и геодезия:
„Проектиране, строителство и поддържане на
железни пътища и съоръжения“ – 1 бр. задочна.
Всички са със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават
следните документи: заявление (по образец);
автобиография; диплома за „магистър“ или нотариално заверено копие и приложението към
нея; мед. свидетелство, издадено в срок не по
рано от 1 месец от датата на кандидатстването;
2 бр. снимки; списък на публикации, ако има
такива; копие от документ за гражданство; удостоверение за признато висше образование, ако
дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; касова бележка за платена такса за
кандидатстване. Документи се подават във ВТУ
„Т. Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео
Милев № 158, тел. 02/97-09-209.
3693
81. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурси за академични длъжности: професор
за цивилен служител за нуждите на катедра „Кораборемонт“ в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебни
дисциплини: „Поддържане и ремонт на кораба“,
„Корабни двигатели с вътрешно горене“ и „Инженерно-технологично поддържане на кораба“ – за
едно място; доцент за цивилен служител в катедра
„Информационни технологии“ в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, учебни дисциплини: „Информатика“,
„Основи на обектно ориентираното програмиране“, „Обектно ориентирано програмиране“ и
„Форензика и управление на риска в киберсигурността“ – за едно място; доцент за цивилен
служител в катедра „Корабни силови уредби“ в
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, докторска програма
„Корабни силови уредби, машини и механизми“,
учебни дисциплини: „Корабни дизелови двигатели“, „Корабни турбомашини“ и „Корабни системи
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за горива с ниска пламна точка“ – за едно място;
доцент за цивилен служител в катедра „Национална сигурност“ в област на висше образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, учебни дисциплини:
„Основи на киберзащитата“ и „Основи на киберсигурността“ – за едно място, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки: на тел. 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.
bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вап
царов“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
3694
589. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурс за академична длъжност доцент
в област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност
„Лесовъдство, вкл. Дендрология“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: в Института за гората – БАН, бул. Св.
Климент Охридски № 132.
3766
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за у регулиране на поземлени имоти с идентификатори 68134.4369.11, 68134.4369.12, 68134.4369.19,
68134.4369.20, 68134.4369.25 и 68134.4369.27 по КККР
на гр. София и създаване на нови УПИ XXVI-11
„за ЖС“, УПИ XXVII-11 „за ЖС“, УПИ XXVIII-19
„за ЖС“, УПИ XXIX-20 „за ЖС“ в кв. 47; УПИ
I-25 „за ЖС“, УПИ II-27 „за ЖС“, УПИ III-27 „за
ЖС“ и УПИ IV-27 „за ЖС“ в нов кв. 56, УПИ I-12
„за ЖС“, УПИ II-12 „за ЖС“, УПИ III-12 „за ЖС“,
УПИ IV-12 „за ЖС“, УПИ V-12 „за ЖС“, УПИ
VI-12 „за ЖС“ и УПИ VII-12 „за ЖС“ в нов кв.
57 и свързаното с това изменение на границите
с контактен УПИ XV-396 от кв. 47; изменение
на плана за улична регулация (ИПУР) на улица
между о.т. 147 и о.т. 148 и създаване на улица от
о.т. 1470 (нова) до о.т. 1471 (нова) и план за улична
регулация (ПУР) – нови улици от нови о.т. 1471 –
о.т. 1472 – о.т. 1474 – о.т. 1475; о.т. 1472 – о.т. 1473;
о.т. 1474 – о.т. 1476 – о.т. 1477 – о.т. 1478 – о.т. 1479
до о.т. 1480, м. Кв. Филиповци, район „Люлин“,
и план-схеми по част „Водоснабдяване и канализация“ и „Вертикално планиране“. Проектът е
изложен в Район „Люлин“. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез Район „Люлин“.
3691
19. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 305 по
протокол № 55 от 12.05.2022 г. на Столичния
общински съвет е одобрен план за регулация на
УПИ X-695 „за жилищно строителство“, кв. 2,
м. Младост 1А, район „Младост“, представляващ
неразделна част от плана за регулация на м. Младост 1A, одобрен с Решение № 550 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС. С одобряване на
настоящия проект планът за застрояване за нов
УПИ Х-695 „за жилищно строителство“, кв. 2,
м. Младост 1A, одобрен с Решение № 550 по

