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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение за отмяна на Великденска-
та ваканция на Народното събрание
за 2021 г. 3

Президент на Републиката

 Указ	№	111 за награждаване на о. з. 
полковник проф. д-р Камен Сотиров 
Плочев с орден „Мадарски конник“ пър-
ва степен 3

 Указ	№	113 за насрочване на части-
чен избор за кмет на кметство Раке-
во, община Криводол, област Враца, на
27 юни 2021 г. 3

Конституционен съд

 Решение	№	4 от 20 април 2021 г. по 
конституционно дело № 1 от 2021 г. 3

Министерски съвет

 Постановление	№	 166 от 22 април 
2021 г. за одобряване на допълнителен 
трансфер по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2021 г. 10

 Постановление	№	 167 от 22 април 
2021 г. за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки, приет с Пос- 
тановление № 73 на Министерския
съвет от 2016 г. 10

 Постановление	 №	168 от 22 април 
2021 г. за одобряване на допълнителен 
трансфер по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2021 г. 14

 Постановление	 №	169 от 23 април 
2021 г. за одобряване на допълнител-
ни разходи/трансфери по бюджета 
на Министерството на отбраната 
за 2021 г. за изплащане на минимални 
диференцирани размери на паричните 
средства за физическа активност, фи-
зическо възпитание, спорт и спортно-
туристическа дейност 14

	Постановление	 №	170 от 23 април 
2021 г. за приемане на Наредба за
изискванията към някои частично или 
напълно дехидратирани млека, пред-
назначени за консумация от човека 15

 Решение	 №	387 от 23 април 2021 г. 
за предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богат-
ства – строителни материали – пя-
съци и чакъли, от находище „Орешака“, 
разположено в землището на с. Огняно-
во, община Пазарджик, област Пазар-
джик, на „ЕКО – ХИДРО – 90“ – ООД – 
гр. Пазарджик 41

Министерство  
на транспорта,  

информационните  
технологии и съобщенията

	Изменения на Анекса към Протокола 
от 1978 г. към Международната кон-
венция за предотвратяване на замър-
сяването от кораби, 1973 г. Измене-
ния в Анекси I, II, IV и V към MARPOL 
73/78 (За въвеждане и задължително 
прилагане разпоредбите на Полярния 
кодекс, свързани с околната среда) 46

	Изменения на Анекса към Между-
народната конвенция за предотвра-
тяване на замърсяването от кораби, 
1973 г., както е изменена с Протокола 
от 1978 г. Изменения на правило 12
от Анекс I към MARPOL 73/78 50

	Изменения на Анекса към Между-
народната конвенция за предотвра-
тяване на замърсяването от кораби, 
1973 г., както е изменена с Протоко-
ла от 1978 г. Изменение на Анекс II 
към MARPOL 73/78 (Преработена про-
цедура за оценка на опасностите на
GESAMP) 52

	Изменения на Анекса към Между-
народната конвенция за предотвра-
тяване на замърсяването от кораби, 
1973 г., както е изменена с Протокола 
от 1978 г. Изменения на Анекс IV към 
MARPOL 73/78 (Балтийско море като 
особен район и форма на ISPP свиде-
телство) 54

	Изменения на Анекса към Между-
народната конвенция за предотвра-
тяване на замърсяването от кораби, 
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от ПУРПНСЗАД на МУ – София. В двумесечен 
срок от обнародването на обявата в „Държавен 
вестник“ кандидатите могат да подават заявле-
ние и документи във Фармацевтичния факултет, 
ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За 
справки – тел. 02/987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
2302

50. – Техническият университет – Варна, обя-
вява конкурс за главен асистент в професионално 
направление 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, учебна дисциплина „Организация на 
компютъра“, Факултет по изчислителна техника 
и автоматизация, катедра „Компютърни науки и 
технологии“ – един, със срок 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Документи – в 
университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 
052/383-284.
2512

13. – Аграрният университет – Пловдив, 
обявява конкурс за заемане на академичната 
длъжност доцент в област на висше образование 
5. Технически науки, професионално направление: 
5.13. Общо инженерство, научна специалност 
„Механизация и електрификация на растениевъд-
ството“ – един, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи – в универси-
тета, отдел „Човешки ресурси“ – тел. 032/654 274.
2536

8. – Институтът по биоразнообразие и екосис-
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, 
обявява конкурс за академичната длъжност 
професор по професионално направление 4.3. 
Биологически науки, научна специалност „Енто-
мология“, за нуждите на секция „Биоразнообразие 
и екология на безгръбначните животни“ на отдел 
„Животинско разнообразие и ресурси“ – един, 
със срок за подаване на документи 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Изисквани-
ята към кандидатите и документите по конкурса 
са публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ 
(тел. 0879-499-178, e-mail: katyageor@gmail.com). 
Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, 
бул. Цар Освободител № 1, София.
2586

1. – Институтът за гората – БАН, София, 
обявява конкурс за академичната длъжност до-
цент в област на висше образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление 6.1. Растениевъдство, научна специ-
алност „Почвознание“ – един, със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти – в Института за гората – БАН, бул. Св. 
Климент Охридски № 132.
2568

402. – Институтът по електроника „Акад. 
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс 
за заемане на академична длъжност доцент по 
професионално направление 4.1. Физически на-
уки, научна специалност „Физика на вълновите 
процеси“, за нуждите на лаборатория „Микро- 
и нанофотоника“ – един, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи – в канцеларията на института на 
адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, 
тел. 02/875 00 77.
2578

268. – Институтът по металознание, съоръ-
жения и технологии с център по хидро- и аеро-
динамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – Со-
фия, обявява конкурс за заемане на академична 
длъжност главен асистент по научна специалност 
„Методи за контролиране и изпитване на мате-
риали, изделия и апаратура“ в научна област 5. 
Технически науки, професионално направление 
5.6. Материали и материалознание – един, за 
нуждите на Научна секция № 7 „Механотрон-
ни устройства, съоръжения и технологии“ към 
института със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи се приемат 
в института, София, бул. Шипченски проход 
№ 67 – отдел „Организация и управление на 
човешките ресурси“, тел. 02/4626228.
2579

30. – Националният център по радиобиология 
и радиационна защита – София, обявява конкурс 
за главен асистент по професионално направление 
7.1. Медицина и научна специалност „Радиаци-
онна хигиена“ – един, за нуждите на лаборатория 
„Съществуващо облъчване и радиационни екс-
пертизи“, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документите се подават в 
Националния център по радиобиология и ради-
ационна защита – София, ул. Св. Г. Софийски 
№ 3, сграда 7, тел.+35928621123; факс 02/8621059.
2514

33. – Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР 
съобщава, че започва производство по измене-
ние на кадастралната карта и кадастралните 
регистри за отстраняване на явна фактическа 
грешка въз основа на проекти, изработени от 
правоспособно лице по ЗКИР. Изменението 
засяга поземлени имоти с идентификатори: за 
с. Риш, община Смядово – 62732.14.265, 62732.15.87, 
62732.15.123, 62732.15.343, 62732.18.1, 62732.18.2, 
62732.18.66, 62732.18.80, 62732.18.105, 62732.18.107, 
62732.18.129, 62732.18.130, 62732.18.131, 62732.18.132, 
62732.18.134, 62732.18.146, 62732.18.150, 62732.18.151, 
62732.18.197, 62732.18.198, 62732.18.233, 62732.18.234, 
62732.18.329, 62732.18.386, 62732.18.388, 62732.18.389, 
62732.18.404, 62732.18.406, 62732.18.495, 62732.18.496, 
62732.18.499, 62732.20.578, 62732.45.64, 62732.45.65, 
62732.61.54, 62732.65.29, 62732.10.330, 62732.10.334, 
62732.18.133, 62732.18.326, 62732.42.37, 62732.42.40; 
за с. Черни връх, община Смядово – 80950.18.4, 
80950.18.13, 80950.18.21, 80950.18.35, 80950.22.35, 
80950.22.38, 80950.22.49, 80950.22.55, 80950.22.57, 
80950.26.81, 80950.26.82, 80950.27.38, 80950.18.12, 
80950.22.37, 80950.22.48, 80950.26.75. Проектите за 
изменение се намират в Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Шумен. В 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят 
с проектите и да изразят писмено становище с 
представяне на доказателства.
2445

34. – Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР 
съобщава, че започва производство по измене-
ние на кадастралната карта и кадастралните 
регистри за отстраняване на явна фактическа 
грешка въз основа на проекти, изработени от 
правоспособно лице по ЗКИР. Изменението 
засяга поземлени имоти с идентификатори: 
за с. Кюлевча, община Каспичан – 41109.18.11, 




