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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение за	 приемане	 на	 Процедур-
ни	 правила	 за	 условията	 и	 реда	 за	
предлагане	 на	 председател	 и	 членове	
на	 Комисията	 за	 енергийно	 и	 водно	
регулиране,	 извън	 избраните	 члено-
ве	съгласно	§	41	от	преходните	и	за-
ключителните	 разпоредби	 на	 Закона	
за	изменение	и	допълнение	на	Закона	
за	 енергетиката	 (обн.,	 ДВ,	 бр.	17	 от	
2015	г.;	 доп.,	 бр.	48	 от	 2015	г.),	 пред-
ставяне,	 публично	 оповестяване	 на	
документите	и	изслушване	в	Комисия-
та	по	енергетика,	както	и	процедура-
та	за	избор	от	Народното	събрание	 2

Президент на Републиката

 Указ № 116	за	освобождаване	на	Мир-
чо	 Георгиев	 Иванов	 от	 длъжността	
извънреден	и	пълномощен	посланик	на
Република	България	в	Монголия	 5

 Указ № 117	за	освобождаване	на	Еми-
лия	Йорданова	 Стефанова-Велева	 от	
длъжността	 извънреден	 и	 пълномо-
щен	 посланик	 на	 Република	 Бълга-
рия	 в	 Австралийския	 съюз	 и	 в	Нова
Зеландия	 5

Министерски съвет

	Постановление № 126 от	 18	 юни	
2020	г.	за	одобряване	на	допълнителен	
трансфер	по	бюджета	на	държавното
обществено	осигуряване	за	2020	г.	 6

	Постановление № 127 от	 18	 юни	
2020	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	 разходи/трансфери	 за	 2020	г.	 за	
изплащане	 на	 минимални	 диференци-
рани	размери	на	паричните	средства	
за	 физическа	 активност,	 физическо	
възпитание,	 спорт	и	 спортно-турис-
тическа	дейност	 6

	Постановление № 128 от	 18	 юни	
2020	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	 разходи	 по	 бюджета	 на	 Минис-
терството	 на	 външните	 работи
за	2020	г.	 8

	Постановление № 129 от	 18	 юни	
2020	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	за	2020	г.	по	бюджета	на	Дър-

жавен	фонд	„Земеделие“	за	финансира-
не	на	разходи	за	данък	върху	добавена-
та	стойност	на	общини	по	одобрени	
за	подпомагане	проекти	по	Програма-
та	за	развитие	на	селските	райони	за
периода	2014	–	2020	г.	 8

	Постановление № 130 от	 18	 юни
2020	г.	 за	 допълнение	 в	 Наредба-
та	 за	 работното	 време,	 почивките
и	отпуските	 9

	Постановление № 131 от	 18	 юни	
2020	г.	 за	 допълнение	 на	 нормативни
актове	на	Министерския	съвет	 9

	Постановление № 132 от	 18	 юни	
2020	г.	за	одобряване	на	допълнителни
разходи/трансфери	за	2020	г.	 9

	Постановление № 133 от	 18	 юни	
2020	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи/трансфери	за	2020	г.	за	изпла-
щане	на	стипендии	по	Програмата	на	
мерките	за	закрила	на	деца	с	изявени	
дарби	от	държавни,	общински	и	част-
ни	училища	през	2020	г.,	приета	с	По-
становление	 №	50	 на	 Министерския
съвет	от	2020	г.	 10

	Постановление № 134 от	 18	 юни	
2020	г.	 за	 одобряване	 на	 промени	 по	
бюджета	 на	 Министерството	 на	
икономиката	 за	 2020	г.	 във	 връзка	 с	
увеличаване	 капитала	 на	 търговско
дружество	 13

	Решение № 406 от	18	юни	2020	г.	за	
определяне	на	концесионер	на	морски	
плаж	 „Бутамята“,	 община	 Царево,
област	Бургас	 13

	Решение № 407 от	18	юни	2020	г.	за	
определяне	на	концесионер	на	морски	
плаж	„Буните“,	община	Варна,	област
Варна	 14

Министерство 
на земеделието, храните 

и горите

	Правилник за	 организацията	 и	 дей-
ността	на	Комисията	за	признаване	
на	 развъдни	 организации,	 одобряване	
на	 развъдни	 програми	 и	 за	 издаване	
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и човека“ – един; главен асистент в област на 
висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.2. Педагогика, 
научна специалност „Методика на обучението по 
български език и литература в детската градина 
и началното училище“ – един, двата със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. 
Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.
4545

145. – Институтът за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява 
конкурс за заемане на академичната длъжност 
професор в професионално направление 2.1. 
Филология, научна специалност „Български 
език“, за нуждите на Секцията за българска 
диалектология и лингвистична география със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документите се подават в канцелари-
ята на института, бул. Шипченски проход № 52, 
бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02.
4508

5. – Институтът за гората – БАН, София, 
обявява конкурс за академична длъжност до-
цент в област на висше образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление 6.5. Горско стопанство, научна спе-
циалност „Лесомелиорации, защита на горите и 
специални ползвания в горите“ – един, със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вест-
ник“. Документи – в Института за гората – БАН, 
бул. Св. Климент Охридски № 132.
4506

135. – Институтът по инженерна химия при 
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент 
по професионално направление 4.2. Химически 
науки (Процеси и апарати в химичната и биохи-
мичната технология) за нуждите на лаборатория 
„Инженерно-химична системотехника“ – един, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи за участие в конкурса се 
приемат в Института по инженерна химия – БАН, 
на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая 118, 
тел. 02 979 3288; Личен състав, или на e-mail: 
office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.
4370

446. – Институтът за космически изследвания 
и технологии при БАН – София, обявява конкурс 
за заемане на академична длъжност доцент в 
област на висше образование 4. Природни нау-
ки, математика и информатика, професионално 
направление 4.4. Науки за Земята, научна спе-
циалност „Дистанционни изследвания на Земята 
и планетите“, за нуждите на секция „Системи 
за дистанционни изследвания“ – един, със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Заявления и документи се приемат в канцелари-
ята на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. 
Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
4551

831. – „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Току-
да“ – ЕАД, София, с решение на Научния съвет 
(протокол № 31 от 2.06.2020 г.) обявява конкурси 
за главни асистенти, както следва: в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, на-
учна специалност „Обща хирургия“ – един, за 
нуждите на Клиниката по чернодробна, жлъчна, 

панкреатична и обща хирургия; в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, на-
учна специалност „Вътрешни болести“ – един, за 
нуждите на Клиниката по гастроентерология; в 
област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.1. Ме-
дицина, научна специалност „Сърдечно-съдова 
хирургия“ – един, за нуждите на Клиниката по 
съдова хирургия. Конкурсите са със срок 2 ме-
сеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Заявления и документи – в деловодството на 
болницата, бул. Н. Вапцаров № 51Б. За справ-
ки – тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.
4480

4. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на подробен устройствен план – из-
менение на плана за улична регулация (ИПУР), 
като се създава нова улица по нови о.т. 33б – о.т. 
108а; обособяват се нови кв. 5 и кв. 5а и се изменя 
планът за регулация на контактни УПИ ІІІ – „За 
трафопост“, в нов кв. 5а; УПИ ІV-267 – „За без-
вредно производство“, УПИ ХІ-1082 – „За без-
вредно производство и ОДО“, УПИ ХІV-1082 – „За 
офиси, търговия, складове, ТП и ПГ“, и УПИ 
ХV-1082 – „За ОДО и производство“, в нов кв. 5; 
м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, 
район „Лозенец“. Проектът е изложен в район 
„Лозенец“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до главния архитект на 
Столичната община чрез район „Лозенец“.
4494

6. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – изменение на 
плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) по реда 
на чл. 16 от ЗУТ в обхват: УПИ IV „за учебно 
заведение“ и УПИ IX „за обществено обслуж-
ване и ПГ“ от кв. 504 и УПИ I „за обществено 
обслужване и ПГ“, УПИ X – общински „за спорт 
и отдих“, и УПИ XIII „за обществено обслужване 
и ПГ“ от кв. 511, за създаване на нови УПИ IV-
2428 „за ЖС, общ. обсл., магазини и ПГ“, УПИ 
IX-2423 „за ЖС, общ. обсл., магазини и ПГ“ и 
УПИ X-2423, 2428 „за общ. обсл.“ в кв. 504 и 
УПИ I-2456, 2457 „за ЖС, общ. обсл., магазини 
и ПГ“, УПИ X – общ. „за спорт и отдих“, и 
УПИ XIV-2445, 2458 „за спорт и отдих“ в кв. 511, 
всички в м. Дружба – разширение (ул. Оби-
колна), район „Искър“; доклад за определяне 
на пазарна стойност на имотите в обхвата на 
проекта; протокол № ЕС-ПО-04 от 8.06.2020 г. 
за приемане на пазарни оценки на поземлените 
имоти в проекта за ИПРЗ. Проектът е изложен 
в район „Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общината 
чрез район „Искър“.
4553
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