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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Конституционен съд

	Решение № 13 от	27	септември	2022	г.	
по	конституционно	дело	№	8	от	2022	г.	 3

Министерски съвет

	Постановление № 291	от	28	септем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	 на	 вътрешните	 работи	
за	2022	г.	за	изплащане	на	минимални	
диференцирани	размери	на	паричните	
средства	за	физическа	активност,	фи-
зическо	възпитание,	спорт	и	спортно-
туристическа	дейност	 19

	Постановление № 292	 от	 28	 сеп-
тември	 2022	г.	 за	 възстановяване	 на	
средства	 по	 бюджета	 на	 Министер-
ството	на	здравеопазването	за	2022	г.	 19

	Постановление № 293	 от	 28	 сеп-
тември	2022	г.	за	одобряване	на	допъл-
нителни	разходи	по	бюджета	на	Ми-
нистерството	 на	 здравеопазването
за	2022	г.	 20

	Постановление № 294	 от	 28	 сеп-
тември	 2022	г.	 за	 възстановяване	 на	
средства	 по	 бюджета	 на	 Министер-
ството	на	здравеопазването	за	2022	г.	 20

	Постановление № 295	 от	 28	 сеп-
тември	 2022	г.	 за	 одобряване	 на	 до-
пълнителни	средства	по	бюджета	на	
Министерството	 на	 здравеопазване-
то	за	2022	г.	 20

	Постановление № 296	 от	 28	 сеп-
тември	2022	г.	за	одобряване	на	допъл-
нителни	разходи	по	бюджета	на	Ми-
нистерството	 на	 здравеопазването	
за	2022	г.	 21

	Постановление № 297	 от	 28	 сеп-
тември	2022	г.	за	одобряване	на	допъл-
нителни	 трансфери	 по	 бюджетите	
на	 общините	 за	 2022	г.	 за	 финансово	
осигуряване	 на	 дейности	 по	 нацио-
нални	програми	за	развитие	на	обра-
зованието	 21

	Постановление № 298 от	 28	 сеп-
тември	2022	г.	за	одобряване	на	допъл-

нителни	разходи/трансфери	за	2022	г.	
за финансово	осигуряване	на	дейности	
по	Национална	програма	„Заедно	в	из-
куствата	и	в	спорта“, одобрена	с	Ре-
шение	№	302	на	Министерския	съвет
от	2022	г.	 26

	Постановление № 299 от	 28	 сеп-
тември	 2022	г.	 за	 одобряване	 на	 до-
пълнителни	 разходи	 по	 бюджета	 на	
Министерството	на	образованието	и	
науката	 за	 2022	г.	 за	 финансово	 оси-
гуряване	 на	 командированите	 препо-
даватели	в	средни	и	висши	училища	в	
чужбина	 32

	Постановление № 300	от	28	септем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи/трансфери	от	резерва	
по	чл.	1,	ал.	2,	раздел	ІІ,	т.	5.1	от	Зако-
на	за	държавния	бюджет	на	Републи-
ка	България	за	2022	г.	за	непредвидени		
и/или	 неотложни	 разходи	 за	 предот-
вратяване,	 овладяване	 и	 преодолява-
не	на	последиците	от	бедствия	 32

	Постановление № 301	 от	 28	 сеп-
тември	 2022	г.	 за	 одобряване	 на	 до-
пълнителни	 разходи	 по	 бюджетите	
на	 Министерството	 на	 вътрешни-
те	работи	и	на	Министерството	на
отбраната	за	2022	г.	 35

	Постановление № 302	 от	 29	 сеп-
тември	2022	г.	 за	 създаване	на	коми-
тети	за	наблюдение	на	Споразумени-
ето	 за	 партньорство	 на	 Република	
България	 и	 на	 програмите,	 съфинан-
сирани	от	ЕФСУ,	за	програмен	период
2021	– 2027	г.	 36

	Постановление № 303	 от	 29	 сеп-
тември	2022	г.	за	одобряване	на	допъл-
нителен	трансфер	за	Висшето	военно-
въздушно	училище	 „Георги	Бенковски“	
за 2022	г.	чрез	бюджета	на	Министер-
ството	на	отбраната	 48

	Постановление № 304	от	29	септем-
ври	2022	г.	за	изменение	на	Методика-
та	за	изчисляване на	инфраструктур-
ните такси,	събирани	от	управителя	
на	 железопътната	 инфраструктура,	
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94. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1  във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за регулация и застрояване 
за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схе-
ми на инженерната инфраструктура по чл. 108, 
ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол № ЕС-ПО-11 
от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, 
ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2 в обхват: 
УПИ II, III, IV, V, VI, VII и VIII от кв. 112; ули-
ца от о.т. 274 – о.т. 275 до о.т. 15б включително; 
северна и западна граница на УПИ V, от кв. 113; 
улица от о.т. 295 до о.т. 35 включително; УПИ II 
от кв. 5; улица от о.т. 34 до о.т. 35б; УПИ IV, V и 
VI от кв. 117; задънена улица о.т. 283г – о.т. 283д; 
западна граница на УПИ XLVI, XXI и алея от 
кв. 113;  западна граница на УПИ  I, VI, VII от 
кв. 114, съгласно посочения с черна пунктирна 
линия обхват. Проектите  са изложени в Район 
„Младост“.  На  основание  чл. 128,  ал. 5  ЗУТ  в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да напра-
вят писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до главния архитект на Столичната 
община чрез Район „Младост“.
6132

2. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани 
и  юридически  лица,  че  е  постъпил  проект  за 
ПУП – ПР на обект от първостепенно значение 
за УПИ ХХІ, кв. 10, по плана на в.з. Фиш-Фиш, 
гр. Балчик, община Балчик, област Добрич. За 
справки и допълнителна информация: стая № 004 
в  сградата  на  Община  Балчик.  На  основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за  подробен  устройствен  план  до  общинската 
администрация.
6179

10. – Община Белене  на  основание  чл. 128, 
ал. 1  от ЗУТ съобщава,  че  с Решение № 62  от 
7.09.2022 г. на Общинския съвет – Белене, е до-
пуснато изработване на проект за ПУП – ПП на 
техническата  инфраструктура – кабелна  линия 
20 kV за нов трафопост в ПИ с идентификатор 
03366.180.4 в местността Трояне в землището на 
гр. Белене с трасе по полски пътища, собстве-
ност на Община Белене – ПИ с идентификатор 
03366.180.4  с  дължина  99 м и ПИ с идентифи-
катор 03366.180.41 с дължина 97 м. Проектът е 
изложен за разглеждане в сградата на общинска-
та  администрация – гр. Белене,  стая № 12.  На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 

срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Белене.
6178

13. – Община Благоевград  на  основание 
чл. 128,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава ,  че  е  изра-
ботен  проект  за  подробен  устройствен  план 
(ПУП) – парцеларен  план  (ПП)  за  укрепване 
на  свлачищно-срутищен  участък  над  път BLG 
2061  (I-1)  Благоевград – Бистрица – летовище 
„Бодрост“ – м. Картала ,  имоти  с  проектни 
идентификатори  04279.310.59  и  04279.310.60,  об-
разувани  от  имот  с  идентификатор  04279.310.1 
(друг вид дървопроизводителна гора – държавна 
частна собственост). Проектът се намира в стая 
№ 219  в  сградата  на Община  Благоевград.  На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Благоевград.
6180

1. – Община Божурище на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен  устройствен  план – парцеларен  план 
(ПУП – ПП) за елементите на техническата ин-
фраструктура на линеен обект извън границите 
на урбанизираната територия за осигуряване на 
транспортен  достъп  до  имот  с  идентификатор 
77246.11.78, м. Локви, с. Хераково, община Божу-
рище, в обхват: част от полски път с идентификатор 
77246.137.25 и част от полски път с идентификатор 
77246.136.39  по  КККР  на  с. Хераково,  община 
Божурище,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-30 
от  28.03.2016 г.  на  изпълнителния  директор  на 
АГКК. Проектът  за ПУП – парцеларен план  е 
изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на 
общинската администрация, както и на интернет 
страницата на Община Божурище. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6122

2. – Община Божурище на основание чл. 129, 
ал. 1  от ЗУТ съобщава, че  с Решение № 65  от 
протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божури-
ще, е одобрен проект  за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПП) за елементите на 
техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираната територия за външно електроза-
хранване на помпена станция към „Водопровод за 
водоснабдяване на община Костинброд и с. Волу-
як, Столична община, от мрежата на „Софийска 
вода“, чрез изграждане на нов трансформаторен 
пост  КТП  в  поземлен  имот  с  идентификатор 
58606.9.3  и отклонение на кабел СрН 20 kV  от 
съществуваща въздушна електропроводна линия 
(ВЕЛ)  СрН  20 kV  „Комплекс“.  На  основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу ре-
шението могат да бъдат подавани от заинтересо-
ваните лица чрез Общинския съвет – Божурище, 
до  Административния  съд – София  област,  в 
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“.
6123

Направление „Оптична метрология и холография“ 
по професионално направление 4.1. Физически 
науки, научна специалност „Оптика на вълновите 
процеси“, и  главен асистент – един за Направ-
ление  „Оптична метрология  и  холография“  по 
професионално направление 4.1. Физически науки, 
научна  специалност  „Електрични,  магнитни  и 
оптични свойства на кондензираната материя“, 
със срок 2 месеца от обнародването на обявата 
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на 
документи – София  1113,  ул. Акад.  Г.  Бончев, 
бл. 109, тел. 02-9793501.
6186


