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ДЪРЖАВЕН

71. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент в професионално
направление 2.2. История и археология, научна
област 05.03.04. История на България (Нова
българска история) за нуждите на Регионалния
исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. (Обнародваният в бр. 48 от
2017 г. конкурс за доцент за нуждите на секция
„История на българския национален въпрос“ се
отменя.) Документи – в канцеларията на института, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52,
бл. 17, ет. 2, тел. (02) 870-85-13.
4548
185. – Институтът по криобиология и хра
нителни тех нологии (ИК Х Т) – Софи я, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент по 5. Технически науки, професионално
направление 5.12. Хранителни технологии, научна
специалност „Технология на биологично активните
вещества (вкл. Ензими, хормони, белтъчини)“, за
нуждите на секция „Криобиология и лиофилизация“, лаборатория „Криобиология, биопрепарати
и тъканна банка“ – 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.
4527
76. – „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Току
да“ – ЕАД, с решение на научния съвет (протокол
№ 16 от 6.06.2017 г.) обявява конкурс за доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина
по научната специалност „Обща хирургия“ – един
за нуждите на Клиниката по чернодробна, жлъчна,
панкреатична и обща хирургия със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в деловодството на болницата,
бул. Н. Вапцаров № 51Б, за справки тел. 02/403
4228, 02/403 4221.
4491
2. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици,
че е изработен ПУП – ПП за „Водопроводно
отклонение за ПИ 53120.14.984 по кадастралната
карта на с. Оброчище, община Балчик“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП – ПП
към Община Балчик.
4540
291. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за ел. захранващ кабел 20 kV за обект
„Концесия Бучака“, землището на с. Бучино, община Благоевград, с трасе и сервитут, засягащ
имоти № 000256 (пасище, мера – общинска публична собственост), № 000257 (скали – общинска
публична собственост), № 000260 (скали – общинска публична собственост), № 000450 (полски
път – общинска публична собственост), № 000451
(полски път – общинска публична собственост),
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№ 000585 (дере – общинска публична собственост), № 056017 (нива – частна собственост) и
№ 057002 (пасище, мера – общинска публична
собственост). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в стая 214 в сградата
на Община Благоевград.
4505
164. – Община гр. Брусарци, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
„Довеждащ водопровод за обект водоснабдяване
на Дъбова махала, община Брусарци, област
Монтана“. Трасето преминава извън границите на
населените места и селищните образувания, като
засяга 28 имота в землището на с. Дъбова махала,
9 имота в землището на с. Киселево и 2 имота в
землището на гр. Брусарци. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да се
запознаят с проекта, който се намира в в сградата
на общинската администрация – гр. Брусарци, ул.
Георги Димитров № 85, стая № 104, ет. 1, и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него до общинската администрация.
4503
18. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация (ПУП – ПУР) на нова обслужваща
улица от о.т. 28 при кръстовището на ул. Северна
и ул. Черна гора от съществуващата улична мрежа на кв. Долно Езерово до път BGS-1030 с цел
осигуряване на транспортно обслужване на ПИ
в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП
на гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане
в стая 410 в сградата на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
4506
2. – Община Варна на основание чл. 28б,
а л. 4 ППЗСПЗЗ с ъобща ва, че с п ро т окол и
№ 75 от 21.10.2016 г., № 76 от 22.11.2016 г., № 77
от 28.12.2016 г., № 79 от 17.01.2017 г., № 80 от
4.04.2017 г. и № 81 от 13.04.2017 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ РД-16-7706-194 от 15.09.2016 г. на областния
управител на област с административен център
Варна, са изработени и приети проекти за планове на новообразувани имоти в случаите по
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни
решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: местност
Боровец-север – селищно образувание, землище
кв. Галата, гр. Варна, относно поземлени имоти
№ 907, 3127, 3128, 3330, 9572, КР 5401; местност
Прибой – зона за отдих, землище кв. Галата,
гр. Варна, относно поземлени имоти № 576, 3013,
КР 405; местност Ваялар – селищно образувание,
землище гр. Варна, относно поземлен имот № 268,

