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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Министерски съвет

	Постановление № 190	 от	 26	 май	
2021	г.	за	приемане	на	Тарифа,	по	ко-
ято	партиите,	коалициите	и	инициа-
тивните	комитети	заплащат	предиз-
борните	 предавания	 по	 Българската	
национална	телевизия	 и	 Българското	
национално	 радио	 и	 техните	 регио-
нални	 центрове	 при	 произвеждането	
на	изборите	за	народни	представите-
ли	на	11	юли	2021	г.	 2

	Постановление № 191	 от	 26	 май	
2021	г.	за	одобряване	на	допълнителни	

трансфери	по	бюджетите	на	общини-
те	за	2021	г.	за	финансово	осигуряване	
на	дейности	по	национални	програми
за	развитие	на	образованието	 5

	Постановление № 192	 от	 27	 май	
2021	г.	за	одобряване	на	допълнителен	
трансфер	по	бюджета	на	държавното
обществено	осигуряване	за	2021	г.	 12

Министерство 
на образованието и науката

	Наредба № 11	 от	 11	 май	 2021	г.	 за	
придобиване	на	квалификация	по	про-
фесията	„Полиграфист“	 16
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частна, вид територия: урбанизирана, НТП – за 
друг вид производствен, складов обект, ведно с 
построената в него сграда, площ 4603 кв. м, на
миращ се в с. Гавраилово, община Сливен, област 
Сливен, с граници: 14275.610.591, 14275.610.354, 
14275.610.594. Собствеността преминава върху 
купувача от датата на постановлението и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
при районния съд по местонахождението на имота.
3318

86. – Институтът по биофизика и биомеди-
цинско инженерство при БАН, София, обявява 
2 конкурса за академичната длъжност гла
вен асистент в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки, научна специалност „Биофизика“, и двата 
за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембра
ни“ към института, със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи се 
подават в канцеларията на института, ул. Акад. 
Г. Бончев, бл. 105.
3326

1. – Институтът за гората – БАН, София, 
обявява конкурс за академична длъжност главен 
асистент в област на висше образование 6. Аг
рарни науки и ветеринарна медицина, професио
нално направление 6.1. Растениевъдство, научна 
специалност „Почвознание“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи: в Института за гората – БАН, бул. 
Св. Климент Охридски № 132.
3342

91. – Медицинският институт на Министер-
ството на вътрешните работи – София: 1. На 
основание Заповед № 2021 от 19.05.2021 г. на 
директора на МИ – МВР, обявява конкурс за 
заемане на една вакантна длъжност по трудово 
правоотношение за академична длъжност главен 
асистент по научната специалност 03.01.15. Нефро
логия, област на висшето образование 7. Здравео
пазване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина, научна област „Медицински науки“, 
в Отделение по нефрология и диализно лечение 
към I Клиника по вътрешни болести – Терапев
тичен профил към сектор „Болнична помощ“ 
на МБАЛ – Централна клинична база в София 
при МИ – МВР, със срок за подаване на доку
ментите 2 месеца считано от деня след датата на 
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. 
2. На основание Заповед № 2019 от 19.05.2021 г. 
на директора на МИ – МВР, обявява конкурс за 
заемане на една вакантна длъжност по трудово 
правоотношение за академична длъжност доцент 
по научната специалност 03.01.42. Урология, об
ласт на висшето образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.1. Медицина, 
научна област „Медицински науки“, в Клиника по 
урология – Хирургичен профил към сектор „Бол
нична помощ“ на МБАЛ – Централна клинична 
база в София при Медицинския институт на МВР, 
със срок за подаване на документите 2 месеца 
считано от деня след датата на обнародване на 
обявата в „Държавен вестник“. 3. На основание 
Заповед № 2017 от 19.05.2021 г. на директора на 
МИ – МВР, обявява конкурс за заемане на една 
вакантна длъжност по трудово правоотношение 
за академична длъжност професор по научната 
специалност 03.01.47. Кардиология, област на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина, на
учна област „Медицински науки“, в Клиника по 
кардиология – Терапевтичен профил към сектор 
„Болнична помощ“ на МБАЛ – Централна кли
нична база в София при Медицинския институт 
на МВР, със срок за подаване на документите  
2 месеца считано от деня, следващ датата на 
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. 
Подробна информация за конкурсите и за необ
ходимите изисквания и документи за участие се 
съдържа в съответните заповеди на директора 
на МИ – МВР, и може да се получи, както и да 
се подават документи за участие, в сектор „Чо
вешки ресурси“ при МИ – МВР, в София 1606, 
бул. Ген. Михаил Скобелев № 79, всеки работен 
ден от 8,30 до 12,30 ч. и от 13 до 16 ч., тел. за 
контакт: 02/9821460 и 02/9821596.
3311

39. – Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб
щава, че започва производство по изменение 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. Капитановци, 
община Видин – 36141.1.22, 36141.1.30, 36141.1.69, 
36141.6.18, 36141.6.19, 36141.6.24, 36141.6.32, 36141.6.36, 
36141.6.41, 36141.6.42, 36141.6.43, 36141.6.44, 36141.6.45, 
36141.6.46, 36141.6.53, 36141.6.54, 36141.6.55, 36141.6.65, 
36141.6.67, 36141.6.68, 36141.6.69, 36141.6.72; за с. Си-
наговци, община Видин – 66473.20.66, 66473.20.67, 
66473.60.426, 66473.97.26, 66473.97.83, 66473.99.1, 
66473.99.173, 66473.141.27, 66473.141.28, 66473.141.165, 
66473.141.418, 66473.141.423, 66473.480.1, 66473.480.2, 
66473.505.8, 66473.790.177; за с. Слана бара, община 
Видин – 67180.3.22, 67180.3.25, 67180.3.26, 67180.3.27, 
67180.3.28, 67180.3.29, 67180.3.30, 67180.3.31, 67180.3.32, 
67180.3.83, 67180.3.86, 67180.3.87, 67180.3.215, 
67180.15.27, 67180.45.52, 67180.47.39, 67180.47.43, 
67180.48.1, 67180.48.78, 67180.50.67; за с. Търняне, 
община Видин – 73746.9.16, 73746.9.22, 73746.9.42, 
73746.9.40, 73746.9.110, 73746.11.11, 73746.14.34, 
73746.17.76, 73746.22.11; за гр. Дунавци, община 
Видин – 24061.65.118, 24061.65.278, 24061.65.348, 
24061.65.355, 24061.79.7, 24061.79.181, 24061.80.49, 
24061.80.278, 24061.81.11, 24061.140.366, 24061.65.8, 
24061.65.9, 24061.65.338, 24061.79.1, 24061.79.2, 
24061.80.5, 24061.889.160, 24061.180.7. Проектите за 
изменение се намират в Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Видин. В 14дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят 
с проектите и да изразят писмено становище с 
представяне на доказателства.
3272

40. – Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб
щава, че започва производство по изменение 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. Тополовец, община 
Ружинци – 73924.119.10, 73924.116.33, 73924.116.29, 
73924.116.28, 73924.116.27, 73924.116.25, 73924.116.24, 
73924.116.23, 73924.116.34, 73924.116.21, 73924.116.35, 
73924.116.18, 73924.116.17, 73924.116.15, 73924.116.14, 




