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област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.3. Фар-
мация, специалност „Фармакогнозия“ – един 
за нуждите на Катедра „Биология“, УС „Фар-
макогнозия и фармацевтична ботаника“; за 
Факултет „Обществено здравеопазване“: в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, 
специалност „Професионални болести“ – един 
за нуждите на Катедра „Физиотерапия, ре-
хабилитация, морелечение и професионални 
заболявания“, УС „Професионални болести“ и 
Втора клиника по нервни болести към УМБАЛ 
„Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Хигиена“ (вкл. трудова, комунална, училищна, 
радиационна и др.) – трима по 0,5 щатна длъж-
ност за нуждите на Катедра „Хигиена и епиде-
миология“. Конкурсният изпит за заемане на 
академична длъжност асистент включва изпит 
по обявената специалност и установяване на 
ниво В1 на владеене на чужд език, необходим 
за преподаване на съответната специалност 
(английски). Срокът за подаване на документи е 
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен 
вестник“. За справки и документи – Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ва-
рна, ул. Марин Дринов № 55, отдел „Човешки 
ресурси“, ет. 4, стая 416, тел.: 052/677-135, 052/677-
133, 052/677-034 и 052/677-136.
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38. – Аграрният университет – Пловдив, 
обявява конкурси за заемане на академична 
длъжност главен асистент: в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.1. 
Физически науки, научна специалност „Фи-
зика“ – един; в област на висше образование 
5. Технически науки, професионално направле-
ние 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 
научна специалност „Земеустройство“ – един. 
Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародва-
нето им в „Държавен вестник“. Документи – в 
университета, отдел „Развитие на академичния 
състав“ – тел. 032/65 4 274.
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1. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за изменение на подро-
бен устройствен план – план за застрояване 
(ПУП – ПЗ) в обхват УПИ I – за обществено 
обслужване, търговия и жилища, квартал 24, 
по плана на гр. Божурище, Софийска област. 
Проектът за ПУП – ПЗ се изменя при спазване 
на стойностите на показателите на чл. 38, ал. 1 
от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ за малки и много 
малки градове, както следва: височина на за-
строяване (КК) – 15 м, плътност на застрояване 
(Пзастр.) – 60%, коефициент на интензивност 
на застрояване (Кинт.) – 2, необходим процент 
озеленяване (Позел.) – 40%, и начин на застро-
яване – свободно. Проектът за изменение на 
ПУП – ПЗ е изложен за разглеждане в Общи-

на Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до общинската администрация в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“.
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4. – Община Дупница на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПП) за елементи на 
техническата инфраструктура за определяне 
трасето на „Външно електрозахранване чрез 
изграждане на подземна кабелна линия ниско 
напрежение“ за присъединяване на поземлен 
имот с идентификатор 68789.552.4, землище гр. 
Дупница, ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, мест-
ност Лъката, по кадастралната карта на града 
през имоти, собственост на Община Дупница. 
Парцеларният план има за цел осигуряване на 
проектна основа за външно електрозахранване 
с кабели НН за изграждане на обект „Открит 
паркинг с капацитет до 100 паркоместа – автокъ-
ща“ в поземлен имот с идентификатор 68789.552.4 
по кадастралната карта (КК) на гр. Дупница, 
местност Лъката, с площ 4999 кв. м, както след-
ва: външно електрозахранване – кабелна линия 
ниско напрежение от ел. табло тип касета пред 
поземлен имот с идентификатор 68789.552.32, 
преминаваща през поземлен имот с иденти-
фикатор 68789.552.16 по КК на гр. Дупница, с 
начин на трайно ползване – за селскостопански 
път – публична общинска собственост. Проектът 
и придружаващата го документация се намират 
в стая № 8, ет. 1 в сградата на Община Дупница. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да направят пис-
мени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
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40. – Община Пловдив на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – план за регулация 
и застрояване с обхват ПИ с ИД 56784.513.23, 
част от кв. 8 и кв. 13 по плана на ПУП – ПУР с 
устройствени зони кв. Христо Смирненски ІІІ, 
Пловдив. Проектът е изложен за запознаване в 
Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, ст. 2. 
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявата в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от 
ЗУТ могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до Община 
Пловдив.
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38. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 
техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищните образувания 
за трасе на eл. кабел НН от съществуващ КРШ1 
на ТП „Лукойл“, извод СН „Обходен“, подстан-
ция „Комуна“, намиращ се на североизточната 
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