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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Министерство  
на финансите

	Споразумение	 за	 финансов	 принос	
между	Република	България	и	Европей-
ския	 съюз	 по	 отношение	 на	 Раздел	
„Държава	членка“	по	програма	InvestEU	 2

Министерство 
на образованието  

и науката

	Наредба № 8 от	14	февруари	2023	г.	за	
придобиване	на	квалификация	по	про-
фесията	„Оператор	в	металургията“	 31

Национален съвет 
по цени и реимбурсиране  

на лекарствените продукти

	Наредба	 за	 допълнение	 на	 Наредба	
№	5	от	19	септември	2019	г.	за	прие-
мане	на	фармако-терапевтично	ръко-
водство	по	очни	болести	 50

Централна избирателна комисия

	Решение № 1735-НС	от	4	март	2023	г.	
относно	 утвърждаване	 на	 образци	
на	 изборни	 книжа	 за	 произвеждане	
на	 изборите	 за	Народно	 събрание	 на	
2	април	2023	г.	 50
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университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, 
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 
064/884172.
1203

9. – Аграрният университет – Пловдив, обявя
ва конкурс за заемане на академична длъжност 
доцент в област на висше образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление 6.1. Растениевъдство, научна специ
алност „Общо земеделие“ – един. Конкурсът е 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в университета, отдел 
„Човешки ресурси“ – тел. 032/654 4274.
1311

29. – Институтът по биофизика и биомедицин
ско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, 
обявява конкурс за доцент за нуждите на секция 
„Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ в 
област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално нап
равление 4.3. Биологически науки (Биофизика), 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в канцеларията 
на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
1247

5. – Институтът по микробиология „Стефан 
Ангелов“ към БАН, София, обявява конкурс за 
професор по област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ
ление 7.3. Фармация от ЗРАСРБ за нуждите на 
Департамент „Вирусология“, лаборатория „Моди
фикатори на биологичния отговор и патогенеза 
на вирусните инфекции“, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
се подават в сградата на института, София 1113, 
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 26, стая № 218, тел. 
02 979 31 24.
1269

1. – Институтът по розата и етеричномасле
ните култури – Казанлък, към Селскостопанската 
академия – София, обявява конкурс за академич
на длъжност доцент в професионално направле
ние 6.1. Растениевъдство по научна специалност 
„Селекция и семепроизводство на културните 
растения“ със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Справки и документите за 
участие в конкурса се представят в Селскосто
панската академия, София 1373, ул. Суходолска 
№ 30, тел. 02/8127560.
1270

4. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 83 на СОС 
по протокол № 70 от 9.02.2023 г. е одобрен проект 
за подробен устройствен план: план за регулация за 
ПИ с идентификатор 68134.1505.1330 и образуване 
на нов УПИ Х1330 „за магазини, офиси и жилищно 
строителство“, кв. 7а, м. Ж.к. Дружба 2 – ІІ част; 
план за застрояване за УПИ Х1330 „за магазини, 
офиси и жилищно строителство“, кв. 7а, м. Ж.к. 
Дружба 2 – ІІ част, район „Искър“. Решението 
и одобреният проект на подробен устройствен 
план са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofiaagk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Искър“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – Софияград, 
в 30дневен срок от обнародването в „Държавен 

вестник“. Жалбите се подават в Район „Искър“ и се 
изпращат в Административния съд – Софияград, 
от дирекция „Правнонормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
1279

11. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – изменение на 
плана за регулация на м. Кс Ботевградско 
шосе – ул. Стефан Богориди, кв. 73, нови кв. 73 
и 73а, отпадане на остатъчен номер на кв. 76 и 
изменение на улична регулация по ул. Плакалница 
по о.т. 562243561250, на ул. Стефан Богориди по 
о.т. 250249752510509, на ул. Константин Фоти
нов по о.т. 507508325335509 за обособяване на 
уличнорегулационен паркинг. Проектът е изложен 
в Район „Подуяне“. Заинтересуваните могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Район „Подуяне“.
1278

18. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 84 по 
протокол № 70 от 9.02.2023 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване на поземлен имот с иден
тификатор 00357.5042.19 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на гр. Нови Искър, 
район „Нови Искър“ – СО, за създаване на нов 
урегулиран поземлен имот VІ19 – „за общест
вено обслужване“, от кв. 3 по плана на гр. Нови 
Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци) и 
изменение на плана за улична регулация между 
о.т. 1163 – о.т. 1162 и между о.т. 1162 – о.т. 1162а, 
който е изложен в Район „Нови Искър“ – СО. 
Решението може да бъде обжалвано по реда на 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – Софияград, в 30дневен срок от съобщаване
то. Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ и се 
изпращат в Административния съд – Софияград, 
от дирекция „Правнонормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
1240

92. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 85 по 
протокол № 70 от 9.02.2023 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 21662.4821.169 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Добро
славци, район „Нови Искър“ – СО, за създаване 
на нов урегулиран поземлен имот І169 – „за 
жилищно строителство“, от нов кв. 30а по пла
на на с. Доброславци; нова улица по о.т. 65 –  
о.т. 64 – о.т. 65а – о.т. 65б; изменение на плана за 
улична регулация по о.т. 65 – о.т. 64 за отваряне 
на новата улица, който е изложен в Район „Нови 
Искър“ – СО. Решението може да бъде обжалвано 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Админи
стративния съд – Софияград, в 30дневен срок 
от съобщаването. Жалбите се подават в Район 
„Нови Искър“ и се изпращат в Административния 
съд – Софияград, от дирекция „Правнонорма
тивно обслужване“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столичната община.
1241


