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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания
с единен европейски номер 112 (обн., ДВ,
бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., бр. 88
от 2010 г. и бр. 51 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Условията и редът за достъп на хората
със слухови или говорни увреждания до ЕЕН
112 се определят с наредба на министъра на
вътрешните работи.“
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 4 се изменя така:
„4. „Спешно повикване“ е сигнал, подаден
при необходимост от спешна помощ чрез гласово повикване към ЕЕН 112 или чрез друг
способ за хората със слухови или говорни
увреждания.“
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
27. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен – свободна длъжност;
1.2. административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Белоградчик – свободна длъжност;
1.3. административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Кула – свободна длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Трявна – изтичащ мандат на 3.10.2016 г.;
2.2. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив – изтичащ мандат на 12.10.2016 г.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за

№

Докторска програма

1 Генетика
я на ж ивотните и
2 Физиологи
човека
и електрификация
3 Механизация
на растениевъдството
и електрификация
4 Механизация
на животновъдството
р ативно строител5 Хидромелио
ство
на алкохолните и
6 Технология
безалкохолните напитки
Технология на биологично ак7 тивните вещества (вкл. ензими,
хормони, белтъчини)
8 Общо земеделие

участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител (която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане); удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
6112
88. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научната специалност
„Организация и тактика на медицинската служба“ – един за цивилен служител за нуждите на
катедра „Военна медицина“ на МБАЛ – София.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците
в конкурса и необходимите документи ще бъдат
публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg.
За повече информация – отдел „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 922-51-30.
5883
92. – Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна
поръчка) за учебната 2016/2017 г. по следните
акредитирани докторски програми:

Форма
на обуНаучна организация
чение
Р
З
4
– Агробиоинститут, София
1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

–

1

–

–

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растеният а „Н. Пушкаров“, София
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растеният а „Н. Пушкаров“, София
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растеният а „Н. Пушкаров“, София

–

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

–

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

3

–

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

С Т Р.
№

176

ДЪРЖАВЕН

Докторска програма

9 Почвознание

10

Селекция и семепроизводство
на културните растения

11 Растениевъдство
12 Овощарство
13 Декоративни растения
Фуражно производство, лива14
дарство
Растителна защита (вкл. фитопа15 тология, вирусология, хербология
и др.)

Форма
на обучение
Р
З

ВЕСТНИК
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Научна организация
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–

1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
2
1
–
–
–
–
–
–
–
–

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растеният а „Н. Пушкаров“, София
Институт по полски култури, Чирпан
Институт по зеленчукови култури, Пловдив
Земеделски институт, Шумен
Добруджански земеделски институт, Г. Тошево
Институт по земеделие, Карнобат
Институт по фуражните култури, Плевен
Институт по земеделие, Кюстендил
Институт по царевицата, Кнежа
Институт по фуражните култури, Плевен
Институт по овощарство, Пловдив
Институт по земеделие, Кюстендил
Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян
Институт по декоративни растения, София

1

–

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

–

Институт по земеделие, Кюстендил

1

–

16

Растителна защита (ентомология)

1

–

1

–

17

Растителна защита (фитопатология)

1

–

1
1

–
–

Институт по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растеният а „Н. Пушкаров“, София
Институт по овощарство, Пловдив
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растеният а „Н. Пушкаров“, София
Добруджански земеделски институт, Г. Тошево
Земеделски институт, Стара Загора

2

–

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

–

Земеделски институт, Шумен

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
1
1
–
–
–
–

Институт по фуражните култури, Плевен
Земеделски институт, Шумен
Земеделски институт, Стара Загора
Институт по животновъдни науки, Костинброд
Институт по животновъдни науки, Костинброд
Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян
Земеделски институт, Стара Загора
Земеделски институт, Шумен
Земеделски институт, Шумен

1

–

Институт по животновъдни науки, Костинброд

Развъждане на селскостопански18 те животни, биология и биотехника на размножаването
Хранене на селскостопанските
19 животни и технология на фуражите
20 Говедовъдство и биволовъдство

21 Овцевъдство и козевъдство
22 Свиневъдство
Екология на селскостопанските
23
животни
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