
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

	Указ № 307	за	освобождаване	на	Румен
Петров	 Петров	 от	 длъжността	 из-
вънреден	 и	 пълномощен	 посланик	 на	
Република	България	в	Алжирската	де-
мократична	и	народна	република	 2

	Указ № 308	за	назначаване	на	Мария-
на	 Николаева	 Бояджиева	 за	 извънре-
ден	и	пълномощен	посланик	на	Репуб-
лика	 България	 в	 Алжирската	 демо-
кратична	 и	 народна	 република	 със
седалище	в	гр.	Алжир	 2

Министерски съвет

	Постановление № 474 от	 21	 декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	 трансфери	 по	 бюджетите	 на	
общините	за	2022	г.	за	финансово	оси-
гуряване	 на	 дейности	 по	 национални	
програми	за	развитие	на	образование-
то	и	за	допълнително	финансиране	за	
защитените	 детски	 градини	 и	 защи-
тените	училища	 2

	Постановление № 485	 от	21	 декем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	 трансфери	 по	 бюджетите	 на	
общини	за	2022	г.	за	компенсиране	на	
разходите	 за	 ноември	 2022	г.	 за	 от-
глеждане,	 възпитание	 и	 обучение	 на	
деца,	които	не	са	приети	поради	лип-
са	на	места	в	общински	детски	ясли	
и	яслени	групи	в	държавни	и	общински
детски	градини	 10

Изпълнителна агенция  
за насърчаване на малките  
и средните предприятия

	Меморандум	за	разбирателство	меж-
ду	Изпълнителната	агенция	за	насър-
чаване	на	малките	и	средните	пред-
приятия,	Република	България,	и	Аген-
цията	за	инвестиции	и	външна	тър-
говия	 на	Португалия,	 Република	Пор-
тугалия	 11

Министерство  
на финансите

	Правилник	за	допълнение	на	Правил-
ника	за	прилагане	на	Закона	за	акци-
зите	и	данъчните	складове	 12

Министерство 
на здравеопазването

	Наредба № Н-6	от	21	декември	2022	г.	
за	 функционирането	 на	 Национална-
та	здравноинформационна	система	 12

Министерство  
на земеделието

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	5	от	2018	г.	за	прилага-
не	на	правилата	на	биологично	произ-
водство,	етикетиране	и	контрол,	и	за	
издаване	на	разрешение	за	контролна	
дейност	за	спазване	на	правилата	на	
биологичното	 производство,	 както	 и	
за	последващ	официален	надзор	върху
контролиращите	лица	 23
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никации,  корпоративна  култура  и  иновации), 
за нуждите на катедра „Обществени комуника
ции“ – един;  в област на  висшето образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално  направление  4.6. Информатика 
и  компютърни  науки  (Обработка  на  данни  от 
експериментални и емпирични изследвания), за 
нуждите на  катедра  „Информационни  системи 
и технологии“ при УниБИТ – един; академична 
длъжност доцент: в област на висшето образо
вание 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално  направление  3.5.  Обществени 
комуникации и информационни науки (Езикова 
култура и информационни модели в  езика),  за 
нуждите  на  катедра  „Обществени  комуника
ции“ – един;  в област на  висшето образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.6. Информатика и 
компютърни науки (Модели за електронно обу
чение за интелигентно управление), за нуждите 
на катедра „Компютърни науки“ – един, всички 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа
вен вестник“. Документите се подават на адрес: 
гр. София,  бул.  Цариградско шосе № 119,  стая 
111, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.
8221

62. – Университетът по хранителни техно-
логии – Пловдив, обявява  конкурс  за  главен 
асистент  по  област  на  висше  образование  5. 
Технически науки, професионално направление 
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 
(Моделиране на процеси в ХВП, Интелигентни 
системи) – един, със срок 2 месеца от датата на 
обнародване в „Държавен вестник“. Документи се 
подават в Университета по хранителни техноло
гии – Пловдив, бул. Марица № 26, тел. 032/603 603.
8260

420. – Висшето училище по телекомуникации 
и пощи, София, обявява конкурс за заемане на 
академичната  длъжност  професор  в  област  на 
висшето образование 3. Социални, стопански и 
правни науки, професионално направление 3.7. 
Администрация и управление, научна специалност 
„Електронно управление и дигитална администра
ция“ – един, със срок 2 месеца от обнародването 
на обявата в „Държавен вестник“. За справки: 
гр. София, ул. Академик Стефан Младенов № 1, 
Висше  училище  по  телекомуникации  и  пощи, 
стая № 202, тел. (02) 86 21 034.
8222

1. – 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“ – един, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в Института за гората – БАН, София, бул. 
Св. Климент Охридски № 132.
8223

76. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – ИПРЗ на част от 
м. Овча купел – актуализация – парк „Кукуряк“, 
стари кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 и 62, в след
ния обхват:  от  север – Метростанция  ІІІ16;  от 

изток – улица в участъка от о.т. 5а до о.т. 91, юж
ната граница на ПИ с кадастрален идентификатор 
(КИ) 68134.4334.9526, югоизточна граница на ПИ 
с КИ 68134.4334.1507, североизточна граница на 
ПИ с КИ 68134.4334.1368, източна и югоизточна 
граница на ПИ с КИ 68134.4334.2030, северната 
граница на ПИ с КИ 68134.4334.1552 в участъка 
при о.т. 107, улица от о.т. 107 през о.т. 108 – о.т. 
108а – о.т. 111 – о.т. 86 до о.т. 110; от изток – ули
ца от о.т. 85 през о.т. 110 до о.т. 126; от юг – ул. 
Маестро Кънев в участъка от о.т. 126 до о.т. 119; 
от запад – източна граница на УПИ І – „за учи
лище“, от кв. 52; южна граница на УПИ VII1619, 
кв. 53, по южната, източната и северната граница 
на ПИ с КИ 68134.4334.9507, западната граница на 
УПИ ІІІ1195, УПИ ІІ1278 и УПИ I – „за ЖС“, от 
кв. 54 (стар), по източната и северната граница 
на ПИ с КИ 68134.4334.9625 и ул. Монтевидео от 
о.т. 15=100в  до  o.т. 1a, ПТКП и плансхеми по 
чл. 108  от  ЗУТ. Проектът  и  схемите  към  него 
ще са изложени за запознаване в Район „Овча 
купел“.  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 
„Овча купел“ на СО.
8291

125. – Столичната община  на  основание 
чл. 128, ал. 1 и 11 от ЗУТ съобщава, че са израбо
тени: проект за подробен устройствен план – план 
за  регулация  и  застрояване  на  м. Прилежащи 
територии  на  бул.  Чепинско  шосе  по  реда  на 
чл. 16  от  ЗУТ;  плансхеми  по  чл. 108  от  ЗУТ; 
доклад  за  определяне  на  пазарна  стойност  на 
имотите в обхвата на проекта за ПРЗ; протокол  
№ ЕСПО17/1.12.2022 г. за приемане на пазарни 
оценки на поземлените имоти в проекта, изра
ботен в обхват: територии в зони „Смф2“, „Зп“, 
„Тзв“, „Оз1“ и „Пмс“ по ОУП на СО от 2009 г., 
прилежащи на бул. Чепинско шосе в участъка му 
от жп линия „София – Волуяк“ (Товарна тангента) 
до кръстовището с пътя за кариера „Пет могили“, 
район „Кремиковци“. Проектите са изложени за 
запознаване в Район „Кремиковци“. На основа
ние 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 „Кремиковци“.
8290

260. – Община Белица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – план за регулация на гр. Белица, одобрен 
с Решение № 93 по протокол № 9 от 26.09.2011 г. 
на Общинския съвет – Белица, с цел изменение 
на част от ПИ с идентификатор 03504.402.2000 и 
03504.402.2014, представляващи част от ул. Георги 
Андрейчин и ул. Владимир Поптомов, промяна 
на предназначението на УПИ  ІІ1415,  кв.  49,  и 
обособяване на нов УПИ VІІ2000, 2014, кв. 48, 
и  промяна  предназначение  на  новосъздадения 
УПИ VІІ2000, 2014, кв. 48, от „за второстепенна 
улица“ в „за площад“. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
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