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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 1202-НС 
от 4 август 2022 г.

относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни 
представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
Утвърждава образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни предста-

вители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. с номера от 1-НС до 66-НС включително, 
приложени към настоящото решение.

Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател: 

Камелия Нейкова
Секретар: 

Севинч Солакова

Приложение № 1-НС 
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

№...................../...................................... г. 
 

(чл. 57, ал. 1, т. 5 ИК) 

 

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........ от ………......... г.  
 

………………………………………………………………..…..., ЕГН …………............…….. 
(собствено, бащино и фамилно име) 

 

е назначен/а за ……..…………..………………………….……...... 
(председател/зам.-председател/секретар или член) 

 
на районна избирателна комисия в изборен район № ……….. – …….…………............…...... 
за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 
 

Председател: 
 
Секретар: 
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Области на висше образование, 
професионални направления и 

докторски програми

Форми на 
обучение

ре-
дов-
на

за-
доч-
на

7.1. Медицина

Имунология и алергология – МФ 1 -

Обща хирургия – МФ 1 -

Неврохирургия – МФ 1 -

Акушерство и гинекология – МФ - 1

Професионални заболявания – МФ 1 -

Общо за ТрУ 40 16
В срок 2 месеца от обнародването в „Дър-

жавен вестник“ кандидатите подават следните 
документи: 1. заявление до декана за участие в 
конкурса с избор на чужд език за изпит по него 
(по образец от сайта на университета – www.
uni-sz.bg), заведено в деловодството на факул-
тета; 2. автобиография (европейски формат) 
със задължително посочени електронен адрес 
и телефон за връзка; 3. диплома с приложени-
ето (оригинал или нотариално заверено копие) 
за придобита образователно-квалификационна 
степен „магистър“ или академична справка 
за завършена образователно-квалификационна 
степен „магистър“ за кандидатите, които нямат 
изготвена диплома (оригинал или нотариално 
заверено копие); 4. диплома с приложението 
(оригинал или нотариално заверено копие) за 
придобита образователно-квалификационна сте-
пен „бакалавър“; 5. удостоверение за признато 
висше образование, ако дипломата е издадена от 
чуждестранно висше училище; 6. кандидати, ко-
ито са завършили чуждестранни висши училища, 
признати по законодателството на съответната 
държава, могат да кандидатстват за докторанти, 
след като придобитото висше образование им 
бъде признато по процедурата „За признаване 
от Тракийския университет на придобита в 
чужбина степен на висше образование“; канди-
датите прилагат и решението на комисията; 7. 
други документи, удостоверяващи интересите и 
постиженията им в съответната научна област; 
8. документ за платена такса за кандидатстване 
в размер, определен с РМС № 283 от 5.05.2022 г.; 
таксите за кандидатстване и обучение на докто-
рантите са поместени в сайта на ТрУ. Подаване 
на документи във: Медицински факултет – На-
учен отдел – Стара Загора, ул. Армейска № 11, 
тел. 042/664468; Аграрен факултет – стая № 410, 
тел. 042/699387; Ветеринарномедицински факул-
тет – Научен отдел, тел. 042/699506; Педагоги-
чески факултет – Научен отдел, Стара Загора, 
ул. Армейска № 9, тел. 042/613758; Факултет 
„Техника и технологии“ – Ямбол, ул. Граф Иг-
натиев № 38, тел. 046/669181.
4888

359. – Шуменският университет „Епископ 
Константин Преславски“ обявява конкурси за: 
професор по: област на висше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки, профе-
сионално направление 3.4. Социални дейности 
(Социални и културни аспекти на регионалното 
развитие) – един, със срок 3 месеца от обнарод-
ването в „Държавен вестник“; област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.5. 
Математика (Теория на вероятностите и мате-
матическа статистика) – един, със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“; доцент 
по: област на висше образование 4. Природни на-
уки, математика и информатика, професионално 
направление 4.5. Математика (Математически 
анализ) – един, със срок 2 месеца от обнародва-
нето в „Държавен вестник“; главен	асистент по: 
област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.2. Педаго-
гика (Социална и специална педагогика) – един, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в ректорската 
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 
№ 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел. 
054/830 495, вътр. 321; GSM 0899 901943.
4862

76. – Висшето училище по застраховане и 
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за 
заемане на академичната длъжност доцент по 
професионално направление 3.8. Икономика 
(Одит и сигурност) – един, със срок 3 месеца от 
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. 
Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча 
купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015829.
4780

48. – Висшето транспортно училище „Tодор 
Каблешков“ – София, обявява конкурс за профе-
сор, област на висше образование 5. Технически 
науки, професионално направление 5.3. Комуни-
кационна и компютърна техника (Компютърни 
комуникации и мрежи) – един, със срок 3 месеца 
от oбнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти се подават в деловодството на ВТУ „Тодор 
Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео Милев 
№ 158, тел.: 02/9709209, 0889239922.
4860

54. – Националният археологически институт 
с музей – Българска академия на науките – Со-
фия, обявява четири конкурса за академична 
длъжност главен асистент: два по направление 2.2. 
История и археология (специалност „Праистория“) 
за нуждите на Секция за праистория, профил 
„Неолит“; един по направление 2.2. История и 
археология (специалност „Археология“) за нуж-
дите на отдел „Фондове“, профил „Културата през 
Римската епоха в българските земи (I – IV в.)“; 
един по направление 2.2. История и археология 
(специалност „Археология“) за нуждите на Секция 
за средновековна археология, профил „Ранносред-
новековна българска археология (VІІ – ХІ век)“. 
Конкурсите са със срок за подаване на докумен-
ти 2 месеца от обнародването им в „Държавен 
вестник“. Документи: в НАИМ – БАН, София, 
ул. Съборна № 2, тел. (02) 988 24 06.
4779

730. – Институтът за гората – БАН, София, 
обявява конкурс за академична длъжност гла-
вен асистент в област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки, научна специалност „Екология и опазване 
на екосистемите“ – двама, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“  Докумен-
ти – в Института за гората – БАН, София, бул. Св. 
Климент Охридски № 132.
4881
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