ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 95

БРОЙ
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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение във връзка с разискванията
по питането на народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева,
Виолета Желева, Милко Недялков, Надя
Клисурска-Жекова и Полина Шишкова
към министъра на труда и социалната
политика Деница Сачева относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план
 Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
 Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за
представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за
председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, и изслушването му
в Комисията по труда, социалната
и демографската политика, както
и процедурата за избор от Народното събрание
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6

 Указ № 226 за назначаване на полковник Бойко Савков Василев на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана

7

Министерски съвет
3

 Постановление № 297 от 4 ноември
2020 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите, приет
с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
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Министерство
на културата

3

Президент на Републиката
 Указ № 218 за освобождаване на Катя
Петрова Тодорова от длъжността постоянен представител на Република
България към Съвета на Европа

 Указ № 221 за назначаване на Лъчезара
Стоянова Стоева за постоянен представител на Република България към
Организацията на обединените нации
в Ню Йорк със седалище Ню Йорк, Съединените американски щати

6

 Указ № 219 за назначаване на Мария Ганчева Спасова за постоянен
представител на Република България
към Съвета на Европа със седалище в
Страсбург, Френската република

6

 Указ № 220 за освобождаване на Георги Великов Панайотов от длъжността постоянен представител на Република България към Организацията на
обединените нации в Ню Йорк

6

 Анекс към Рамковото споразумение
за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в
областта на превода в Югоизточна
Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода
1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г.,
подписан от българската страна на
14 декември 2018 г. в София
30
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за допълнение на Наредба № І-157 от 2002 г. за условията и
реда за издаване на свидетелство за
управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната
дисциплина
31
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вълновите процеси“ за нуждите на лаборатория
„Лазери с метални пари“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на института – 1784 София, бул. Цариградско шосе
№ 72, тел. 02/8773492.
8309
316. – Институтът по криобиология и хранителни технологии – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент по област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на биологично активните вещества
(вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, за нуждите
на отдел „Хранителни технологии“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за участие се подават в ЦУ
на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.
8329
69. – „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – ЕАД, София, с решение на Научния съвет
(протокол № 33 от 27.10.2020 г.) обявява конкурс
за един доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Онкология“, за нуждите на Отделението по
медицинска онкология, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления
и документи – в деловодството на болницата, София, бул. Н. Вапцаров № 51Б, за справки – тел.:
02/403 4228, 02/403 4221.
8274
106а. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землището на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
8298
106. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралните регистри на недвижимите имоти
в землището на гр. Неделино, община Неделино,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
8297
15. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решене № 402 по протокол № 19 от 10.09.2020 г., т. 15, на Столичния
общински съвет е одобрен подробен устройствен план – изменение на план за регулация
и застрояване на УПИ ХІІ-106, кв. 35, м. Кв.
Симеоново, ПИ с идентификатор 68134.2042.106,
за разделянето му и създаване на два нови: УПИ
ХV-106 и УПИ ХVІ-106; изменение на плана
за улична регулация на улица от о.т. 47 до о.т.
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48 за създаване на нова задънена улица от о.т.
47а – о.т. 47б, м. Кв. Симеоново, район „Витоша“, Столична община. Решението и проектът
са изложени в район „Витоша“. 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 „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
8264
21. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 403 по протокол № 19 от 10.09.2020 г., т. 16, на Столичния
общински съвет е одобрен подробен устройствен
план – изменение на план за регулация на УПИ
VІІ-416, кв. 20, м. В.з. Симеоново-север, ПИ с
идентификатор 68134.2040.416 по КККР на район
„Витоша“, за обособяване на два нови: УПИ VІІ416 „за жс“ и УПИ ХХІІ-416 „за жс“, изменение
на уличната регулация на улица от о.т. 129 до
о.т. 110а за създаване на нова задънена улица от
о.т. 129а (нова) до о.т. 129б (нова), свързаното с
това изменение на общата регулационна граница
с УПИ ХVІІІ-415, кв. 20, м. В.з. Симеоново-север, район „Витоша“. Решението и проектът са
изложени в район „Витоша“. 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 „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
8265
23. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 420 по
протокол № 20 от 24.09.2020 г., т. 8, Столичният
общински съвет е одобрил подробен устройствен
план – изменение на план за регулация (ИПР)
на УПИ І-232 и УПИ ІІ-231 за създаване на нов
УПИ XXIII-259 „за жс“, кв. 2, по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1980.259 по
КККР и изменение на плана за улична регулация
(ИПУР) между о.т. 56 и о.т. 57 за създаване на
нова задънена улица от о.т. 56б до о.т. 56в, м. В.з.
Симеоново – Драгалевци – І част, район „Витоша“, Столична община. Решението и проектът
са изложени в район „Витоша“. 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 „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
8266
471. – Община Аксаково на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 17.18 от 29.10.2020 г. Общинският съвет – Аксаково, е одобрил подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Електрозахранване на ПИ 40590.33.5,
м. Кавак дере по КК на с. Куманово, община
Аксаково, област Варна“, с териториален обхват
имот с идентификатор 40590.33.184 – за селско-

