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км 415+958; Реконструкция на главен напоителен
тръбопровод при км 417+743; Реконструкция на
главен напоителен тръбопровод от км 419+628
до км 420+588; Реконструкция на ВЕП 20 kV
„Струма“ при км 399+580; Реконструкция на ВЕП
20 kV „Мрамор“ при км 400+215; Реконструкция
на КЛ 20 kV за ТП „РПК“ при км 404+580; Реконструкция и изместване на ЕП 20 kV и КНН
при ПВ „Струмяни“; Реконструкция на ЕП 20 kV
и КНН при ПВ „Сандански“; Реконструкция
на кабел НН САВТ 3 × 95+50 при км 408+800;
Реконструкция на ВЕП 20 kV „Дамяница“ при
км 418+064; Реконструкция на канализационен
колектор ∅ 200Б и ∅ 800Б при км 404+604,75;
Реконструкция на водопровод 1 1/4“ ст на км
409+514,60; Реконструкция на газопровод при
км 406+440, при условията на чл. 60 на АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
2534
71. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот с изх. № С190004091-0000182/15.03.2019 г. възлага на Валери Геор
гиев Вълев с адрес с. Арбанаси, ул. Никифор
Рилски – Грек № 9, следния недвижим имот:
поземлен имот (пасище, мера) с идентификатор
00583.51.11, десета категория, представляващ имот
№ 051011 по плана за земеразделяне в землището
на с. Арбанаси, м. Новите лозя, ул. Панорамна
№ 28, с площ 2600 кв. м. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м
от двете му страни до крайните проводници или
на 11 м от оста на електропровода не могат да се
строят сгради и съоръжения и да се засажда високостъблена растителност. Граници: 00583.59.187,
00583.51.13, 00583.501.9525, 00583.501.302, 00583.51.7.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
2321
3. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент в област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, научна специалност „Електронизация
(Автоматизация на проектирането в електрониката)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат в
ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214,
тел. 056 715 725.
2542
66. – Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по
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5. Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на биологично активните вещества
(вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, за нуждите
на отдел „Криобиология и биологично активни
вещества“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – Централна администрация на ССА, ул. Суходолска
№ 30, тел. 02/8127505.
2513
6. – Институтът за държавата и правото
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност от област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право:
главен асистент – един по „Граждански процес“
за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в ИДП – 1000
София, ул. Сердика № 4.
2533
258. – Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурси за две
академични длъжности главен асистент в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност 03.01.29 „Епидемиология“ – двама за
нуждите на отдел „Епидемиология“ на НЦЗПБ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: в „Човешки ресурси“ на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов
№ 26, тел. за справки: 9446-999, в. 321.
2514
2. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 4301, 4302 и
4303 от устройствена зона „Пп“ по ОУП – 2012 г.
на гр. Варна, местност Таш Тарла, землище
с. Тополи, община Варна, и ул. рег. от о.т. 205 до
о.т. 219 по плана на с. Тополи. Проектът е изложен в Техническата служба на Кметство Тополи
при Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Варна чрез Кметство Тополи.
2477
3. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи
№ 111 от 8.01.2019 г. и № 112 от 22.01.2019 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на
областния управител на област с административен
център Варна, са изработени и приети проекти
за план на новообразувани имоти в случаите по
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни
решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: местност
Боровец-север – землище кв. Галата, гр. Варна,
община Варна, като част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
относно поземлени имоти в ПНИ: № 1192, 3357
и 3400, КР 5401, както и ПИ № 995, КР 401 по
КП; местност Ваялар – селищно образувание,

