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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

 Решение за оказване на военна и во-

еннo-техническа подкрепа на Украйна 

и укрепване на отбранителните спо-

собности на България 2

 Решение за избиране на председател 

на Комисията по въпросите на деца-

та, младежта и спорта 2

 Решение за промени в ръководство-

то на Комисията по правата на чове-

ка, вероизповеданията и жалбите на 

гражданите 3

 Решение за избиране на председател 

на Комисията по земеделието, храни-

те и горите 3

 Решение за приемане на Проект за 

инвестиционен разход „Придобиване на 

нов тип боен самолет“ – втори етап 3

Президент на Републиката

 Указ № 252 за освобождаване на Сла-

вена Красимирова Гергова от длъж-

ността извънреден и пълномощен 

посланик на Република България в 

Ислямска република Мавритания 12

 Указ № 253 за назначаване на Веселин 

Иванов Дянков – извънреден и пълно-

мощен посланик на Репуб лика Бълга-

рия в Тунизийската република, и за 

извънреден и пълномощен посланик 

на Република България в Ислямска ре-

публика Мавритания със седалище в 

гр. Тунис, Тунизийска република 12

Министерски съвет

 Постановление № 355 от 3 ноември 

2022 г. за одобряване на допълнителен 

трансфер по бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2022 г. 12

 Постановление № 356 от 3 ноември 

2022 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи по бюджета на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновре-

менни запаси“ за 2022 г. 12

 Постановление № 357 от 4 ноем-

ври 2022 г. за приемане на Наредба за 

съдържанието, условията и реда за 

водене, поддържане и ползване на ре-

гистъра на приемно-предавателните 

станции на наземни мрежи, дейности-

те по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона 

за устройство на територията и на 

уведомленията за разположени точки 

за безжичен достъп с малък обхват 13

Министерство  

на отбраната

 Наредба за изменение и допълнение 

на На редба № 21 от 14 юни 2010 г. за 

условията и реда за сертифициране на 

летателната годност на военните

въздухоплавателни средства 17
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на околната среда и водите за обявяване на за-
щитена зона BG0002030 „Комплекс Калимок“ 
(ДВ, бр. 108 от 2008 г.), изменена със Заповед 
№ РД-86 от 28.01.2013 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 10 от 2013 г.), която в 
останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Р. Карамфилова

7076

ЗАПОВЕД № РД-1043 
от 3 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, 
т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и 
предвид наличието на нови данни и информация, 
получени въз основа на извършени проучвания, 
анализи, мониторинг и оценка на състоянието 
на видове, предмет на опазване в защитена зона 
BG0002074 „Никополско плато“, и във връзка с 
решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на 
Националния съвет по биологично разнообразие, 
проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам 
Заповед № РД-841 от 17.11.2008 г. на министъра 
на околната среда и водите за обявяване на за-
щитена зона BG0002074 „Никополско плато“ (ДВ, 
бр. 108 от 2008 г.), изменена със Заповед № РД-80 
от 28.01.2013 г. на министъра на околната среда 
и водите (ДВ, бр. 10 от 2013 г.), както следва:

1. В т. 2 се правят следните изменения и 
допълнения:

1.1. В т. 2.1 след думата „разнообразие:“ се 
добавя „Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus),“, 
а след думите „(Buteo rufinus),“ се добавя „Черна 
каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), 
Скален орел (Aquila chrysaetos), Орел рибар 
(Pandion haliaetus), Ловен сокол (Falco cherrug),“.

1.2. В т. 2.2 след думите „(Merops apiaster)“ се 
добавя запетая и „Брегова лястовица (Riparia 
riparia)“.

2. Създава се т. 3а:
„3а. За защитената зона по т. 1 са определени 

специфични и подробни цели на опазване, които 
са налични и се съхраняват в Министерството 
на околната среда и водите, РИОСВ – Плевен, 
и на интернет страницата на Информационната 
система за защитените зони от екологичната 
мрежа Натура 2000.“

3. Промяната на защитена зона BG0002074 
„Никополско плато“ да се впише в регистри-
те на защитените зони, водени в МОСВ и  
РИОСВ – Плевен.

Настоящата заповед е неразделна част от 
Заповед № РД-841 от 17.11.2008 г. на министъра 
на околната среда и водите за обявяване на 
защитена зона BG0002074 „Никополско плато“ 
(ДВ, бр. 108 от 2008 г.), изменена със Заповед 
№ РД-80 от 28.01.2013 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 10 от 2013 г.), която в 
останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Р. Карамфилова

7077

8. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ 
обявява конкурс за главен асистент по профе-
сионално направление 7.4. Обществено здраве, 
специалност „Лекарски асистент“ за нуждите на 
катедра „Медицински и клинико-диагностични 
дейности“, факултет „Обществено здраве и здрав-
ни грижи“ на Русенския университет – един, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-
ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин 
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, 
кабинет № 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
7023

18. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява 
конкурс за доцент в област на висше образование 
5. Технически науки, професионално направление 
5.1. Машинно инженерство (Приложна механи-
ка) – един, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи се подават в 
деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, София, кв. 
Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел.: 02/9709209, 
0889239922.
6969

32. – Висшето училище по сигурност и иконо-
мика  –  Пловдив, обявява конкурс за заемане на 
академична длъжност доцент в област на висше 
образование 9. Сигурност и отбрана, професио-
нално направление 9.1. Национална сигурност 
(Икономическа и финансова сигурност) – 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.
6970

667. – Институтът по органична химия с 
Център по фитохимия при БАН – София, обя-
вява следните конкурси за академични длъж-
ности: професор в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика 
по професионално направление 4.2. Химически 
науки, научна специалност „Органична химия“ 
за нуждите на лаборатория „Органичен синтез 
и стереохимия“ (ОСС) – един; главен асистент 
във: област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика по професио-
нално направление 4.2. Химически науки, научна 
специалност „Биоорганична химия, химия на 
природните и физиологично активните вещества“ 
за нуждите на лаборатория „Химия на природ-
ните вещества“ (ХПВ) – един; област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика по професионално направление 4.2. 
Химически науки, научна специалност „Органич-
на химия“ за нуждите на лаборатория „ЦЯМРС“ 
(Център по ЯМР спектроскопия) – един, всичките 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи – в института, 
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая № 206, 
тел. (02)872 48 17.
6997

401. – Националният диагностичен научноиз-
следователски ветеринарномедицински институт 
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София, 
обявява конкурс за заемане на академична 
длъжност главен асистент – един, в област на 
висше образование 6. Аграрни науки и ветери-
нарна медицина, професионално направление 
6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност 
„Ветеринарно-санитарна експертиза“ към НЦБХ 
в НДНИВМИ. Конкурсът е със срок 2 месеца от 


