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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение във връзка с разискванията
по питането на народния представител Корнелия Нинова към министърпредседателя на Република България
Бойко Борисов относно Бяла книга за
развитието на Европа, предложена от
г-н Юнкер – председател на Европейската комисия

за определяне на здравния статус на
обектите, от които произхождат, и
допълнителните гаранции за здравния
статус на тези обекти
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Президент на Републиката
 Указ № 149 за награждаване на г-н Томас ван Орсхот – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен
Министерство
на земеделието, храните и горите
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 52 от 2006 г. за здравните
изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането
им между Република България и държавите – членки на Европейския съюз,
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Министерство
на отбраната
 Наредба № Н-6 от 7 юли 2017 г. за
реда за употреба на физическа сила
и помощни средства от органите на
служба „Военна полиция“
17
Министерство
на финансите
Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция № И-2 от 13 юли 2017 г.
за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи
19
Върховен
административен съд
 Решение № 379 от 12 януари 2017 г.
по административно дело № 4337
от 2016 г.
24

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

5. Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника (Ко
муникационни мрежи и системи) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.4. Социални дейности (Социално прогнозира
не) – един, на 1/4 щат, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку
менти се подават в ректорската канцелария на
ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр.
121, GSM: 0899 901943.
5118
34. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: редовен доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, професио
нално направление 5.1. Машинно инженерство
(Транспортна техника) – един; редовни главни
асистенти: в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, профе
сионално направление 3.8. Икономика (Ико
номика на транспорта) – един; (Корпоративни
финанси) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автомати
ка/Електроснабдяване и електрообзавеждане
в транспорта – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник.“ Доку
менти се подават в деловодството на ВТУ „Т.
Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158,
тел. 02/ 9709209.
5109
7. – Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент по 5. Технически науки, професионал
но направление 5.12. Хранителни технологии,
научна специалност „Технология на биологично
активните вещества (вкл. ензими, хормони, бел
тъчини)“, за нуждите на секция „Криобиология
и лиофилизация“, лаборатория „Лиофилизация
и специализирани храни“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ИКХТ, София 1407, бул. Черни
връх № 53, тел. 02/868-24-56, 02/868-32-26.
5147
8. – Институтът по царевицата – Кнежа, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за професор в професионално направ
ление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
04.01.01. Общо земеделие – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в канцеларията на Ин
ститута по царевицата, Кнежа, п.к. 5835, тел.
09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.
5102
7. – Земеделският институт – Стара Загора,
към Селскостопанската академия – София, обя
вява конкурс за академична длъжност професор в
професионално направление 6.3. Животновъдство,
научна специалност „Развъждане на селскосто
панските животни, биология и биотехника на
размножаването“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в института, Стара Загора, тел.: 042/606 991
и 042/607048.
5149
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10. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за одо
брение проект за ПУП– ПП за обект: „Външно
ел. захранване“ до ПИ 58222.823.21 по КК на гр.
Велики Преслав, област Шумен. Проектираното
трасе за „Външно ел. захранване“ започва от
съществуващ ТП „Център“ в имот 58222.497.184,
преминава през ПИ 58222.497.349; 58222.497.369;
58222.823.26 и достига до ПИ 58222.823.21. Дължи
ната на трасето е 445 м. Кабелът ще се положи в
изкоп. Сервитутът за новия кабел НН е по 2 м от
двете страни на кабела – извън регулация, на 0,6 м
откъм уличната регулация и 1,5 м откъм имота.
Проектът е изложен в Община Велики Преслав,
ул. Б. Спиров № 58, ет. 2, стая 212. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта – ПУП за
елементи на техническата инфраструктура, до
общинската администрация.
5192
17. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за обект: „Газоснабдяване на Община Габрово“,
подобект: „Отклонение от ГРМ извън границите
на урбанизираната територия за захранване на
промишлена зона с. Яворец, община Габрово“, и
специализирана план-схема за газоразпредели
телна мрежа на с. Яворец, община Габрово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения до кмета
на общината.
5168
5. – Община Ивайловград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и чл. 61 АПК съобщава, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПРЗ (подробен ус
тройствен план – план за регулация и застрояване)
на кв. 12, 17а, 20, 21 и 24 по ПУП на с. Ламбух,
ЕКАТТЕ 43128, община Ивайловг рад. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата
на общинската администрация и публикуван на
интернет страницата на Община Ивайловград.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Ивайловград.
5169
9. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в
общинската администрация е постъпил проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура за
„Трасе на път по част от поземлен имот № 000642
и част от поземлен имот № 000643 – публична
общинска собственост“ за осигуряване на транс
портен достъп до поземлен имот № 066002 в
землището на с. Петърч. Проектът е изложен във
входното фоайе на таблото за съобщения в сградата
на общинската администрация – Костинброд, ул.
Охрид № 1, и на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,

