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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение	във	връзка	с	разискванията	
по	 питането	 на	 народния	 предста-
вител	доц.	д-р	Джевдет	Чакъров	към	
министъра	на	здравеопазването	проф.	
Асена	Сербезова	относно	политиката	
на	 правителството	 за	 преодоляване	
на	недостига	на	 лекари	 в	 определени	
специалности	и	на	медицински	сестри	
и	 за	 задържане	на	младите	 лекари	и
медицинските	сестри	в	България	 2

	Решение	за	приемане	на	Процедурни	
правила	за	условията	и	реда	за	пред-
лагане	на	кандидати	за	двама	членове	
на	Съвета	за	електронни	медии,	пред-
ставяне	 и	публично	 оповестяване	на	
документите	и	изслушване	на	канди-
датите	 в	 Комисията	 по	 културата	
и	 медиите,	 както	 и	 процедурата	 за
избор	от	Народното	събрание	 2

Президент на Републиката

	Указ № 110 за	освобождаване	на	Дра-
гомир	Валериев	Заков	от	длъжността	
постоянен	представител	на	Републи-
ка	България	в	Северноатлантическия	
съвет	към	Организацията	на	Северно-
атлантическия	договор	 5

	Указ № 111	за	награждаване	на	проф.	
Атанас	 Стефанов	 Куртев	 с	 орден
„Стара	планина“	втора	степен	 6

Министерски съвет

	Постановление № 44	 от	 6	 април	
2022	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
нормативни	актове	на	Министерския
съвет	 6

	Постановление № 45	 от	 7	 април	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	за	2022	г.	по	бюджета	на	Дър-
жавен	фонд	„Земеделие“	за	финансиране	
на	разходи	за	данък	върху	добавената	
стойност	 на	 общини	 по	 одобрени	 за	
подпомагане	проекти	по	Програмата	

за	развитие	на	селските	райони	за	пе-
риода	 2014	–	2020	г.	 и	по	Програмата	
за	морско	дело	и	рибарство	за	периода
2014	–	2020	г.	 7

	Постановление № 46	 от	 7	 април	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи/трансфери	за	2022	г.	за	фи-
нансово	 осигуряване	 на	 дейности	 по	
Програмата	 за	изграждане,	 пристро-
яване,	надстрояване	и	реконструкция	
на	детски	ясли,	детски	градини	и	учи-
лища	2020	–	2022	г.	 8

	Постановление № 47	 от	 7	 април	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	по	бюджета	на	Министерст-
вото	на	отбраната	за	2022	г.	 10

	Постановление № 48	 от	 7	 април	
2022	г.	 за	 изменение	 на	 Постановле-
ние	№	267	на	Министерския	съвет	от	
2021	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	плащания	от	централния	бюджет	
по	 бюджета	 на	 Министерството	 на	
транспорта,	информационните	техно-
логии	и	съобщенията	за	2021	г.	за	оси-
гуряване	на	средства	за	Инвестицио-
нен	проект	„Модернизация	на	жп	линия	
София	–	Драгоман	–	сръбска	 граница,	
жп	 участък	 Волуяк	–	Драгоман“	 на	
Национална	 компания	 „Железопътна	
инфраструктура“	 по	 Оперативна	
програма	 „Транспорт	 и	 транспорт-
на	инфраструктура“	2014	–	2020	г.	 10

	Постановление № 49	 от	 7	 април	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	труда	и	социалната	поли-
тика	за	2022	г.	 10

	Постановление № 50	 от	 7	 април	
2022	г.	за	приемане	на	Наредба	за	реда	
за	 оформяне,	 подаване	 и	 разглеждане	
на	 опозиции	 по	 Закона	 за	марките	 и
географските	означения	 11
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в интегрираната спасителна система към общи-
ните на Република Словакия“) – един, със срок 3 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документите се подават във висшето училище 
на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, 
тел. 032/622 522.
2224

70. – Институтът за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява 
конкурс за заемане на академичната длъжност 
професор в професионално направление 2.1. Фи-
лология, научна специалност „Български език“ 
за нуждите на Секцията за съвременен българ-
ски език със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документите се подават в 
канцеларията на института, София, бул. Шип-
ченски проход № 52, бл. 17, ет. 5, стая № 504, 
тел. 02 872 23 02.
2225

3. – Институтът за гората – БАН, София, 
обявява конкурс за академична длъжност гла-
вен асистент в област на висше образование 6. 
Аграрни науки и ветеринарна медицина, профе-
сионално направление 6.5. Горско стопанство, 
научна специалност „Лесовъдство, вкл. Дендроло-
гия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи в Института 
за гората – БАН, София, бул. Св. Климент Ох-
ридски № 132.
2279

240. – Институтът по информационни и кому-
никационни технологии – БАН, София, обявява 
конкурси за заемане на академичната длъжност 
главен асистент за нуждите на секция „Инте-
лигентни системи“ – един, по професионално 
направление 4.6. Информатика и компютърни 
науки, специалност „Информатика“, и един по 
професионално направление 5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика, специалност „Прило-
жение на принципите и методите на кибернети-
ката в различни области на науката (техническа, 
медицинска, биокибернетика, правна и др.)“. 
Срок за подаване на документи – 2 месеца от 
обнародването на обявата в „Държавен вестник“. 
Документи – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, 
стая № 215, тел. 0879 665 895.
2244

178. – Институтът за космически изследвания 
и технологии при БАН – София, обявява конкурс 
за заемане на академична длъжност професор 
в област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професио-
нално направление 4.1. Физически науки, научна 
специалност „Физика на океана, атмосферата и 
околоземното пространство“, за нуждите на сек-
ция „Космически климат“ със срок на обявата 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Заявления и документи се приемат в канцела-
рията на ИКИТ – БАН, София 1113, ул. Акад. Г. 
Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
2220

232. – Институтът по микробиология „Стефан 
Ангелов“ към БАН – София, обявява два кон-
курса: за академична длъжност доцент в научно 
направление 4.3. Биологически науки (Микробио-
логия – нови функционални храни) за нуждите на 
департамент „Обща микробиология“, лаборато- 
рия „Микробна генетика“, и за академична длъж-
ност доцент в направление 4.3. Биологически на-
уки (Микробиология – микробна биодеградация 
на токсични замърсители на околната среда) за 
нуждите на департамент „Обща микробиология“, 
лаборатория „Микробна генетика“, и двата със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в сградата на 
института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, 
стая № 218, тел. 02/979 31 24.
2237

2. – Институтът по земеделие и семезнание 
„Образцов чифлик“ – Русе, към Селскостопан-
с ката академия – София, обявява конкурс за 
академичната длъжност главен асистент в област 
на висшето образование 6. Аграрни науки и вете-
ринарна медицина, професионално направление 
6.1. Растениевъдство, научна специалност „Ме-
лиорации (включително почвена ерозия и борба 
с нея)“, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документите за участие в 
конкурса се представят в ЦУ на Селскостопан-
ската академия, 1373 София, ул. Суходолска № 
30, стая № 102, от 9 до 17 ч., тел. за контакти 
02/812 75 60.
2278

33. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 134 от 
10.03.2022 г. на СОС е одобрен подробен устрой-
ствен план – парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираната територия за обект „Отвеждане 
на постоянно течащи води от водосбора на Мана-
стирско дере извън чашата на хвостохранилище 
„Бухово“, попадащ в поземлен имот с идентифи-
катор 29204.7635.15, с. Желява, и в поземлен имот 
с идентификатор 07140.8131.403, м. Бунов дол, гр. 
Бухово, район „Кремиковци“. Проектът е изложен 
в Район „Кремиковци“. 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 „Кремиковци“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
2250

33. – Столичната община на основание чл. 25, 
ал. 4 от Закона за общинската собственост съ-
общава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени 
заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, 
попадащи в улична регулация и в обхвата на 
обект: „Изграждане на Главен колектор III в м. 




