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38. – Министърът на енергетиката на ос-
нование постъпило заявление за проучване на 
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства открива 
производство по предоставяне на разрешение за 
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 6 от Закона за подземните богатства – скал-
нооблицовъчни материали, в площ „Розита“, 
разположена в землищата на с. Плетена и с. Са-
товча, община Сатовча, област Благоевград, и 
описана със следните координати в координатна 
система 1970 г.:

№ Х (m) Y (m)

1. 4487705 8553665

2. 4487960 8553895

3. 4488100 8554140

4. 4487840 8554290

5. 4487800 8554145

6. 4487640 8554080

7. 4487555 8553850
7237

34. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от 
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-46 от 26.07.2018 г. за обект: „Реконструкция 
на път ІІ-86 „Средногорци – Рудозем“, участък от 
км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до 
км 129+660 и реконструкция на водопровод от км 
126+710 до км 126+770“, при условията на чл. 60 
от АПК. Предварителното изпълнение може да 
се обжалва пред Върховния административен съд 
в 3-дневен срок от съобщаването 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 обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.
7396

75. – Военната академия „Г. С. Раков-
ски“ – София, обявява конкурси за обучение на 
военнослужещи в редовна форма на докторантура 
за придобиване на образователна и научна степен 
доктор през 2019 г. във: професионално направ-
ление 9.2. Военно дело по докторска програма 
„Организация и управление на въоръжените 
сили“ – четирима, за офицери; професионално 
направление 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника по докторска програма „Комуникационни 
мрежи и системи“ – един, за офицер; професио-
нално направление 9.1. Национална сигурност по 
докторска програма „Организация и управление 
извън сферата на материалното производство“ 
(по отрасъл „Управление на сигурността и 
отбраната“) – един, за офицер. Изискванията 
към кандидатите и необходимите документи за 
участие в конкурсите и сроковете са определени 
със заповеди № ОХ-539 от 2.07.2018 г. и № ОХ-597 
от 20.07.2018 г. на министъра на отбраната на 

Република България, публикувани на сайта на 
Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и 
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 
№ 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-576.
7431

23. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява 
конкурс за академична длъжност доцент за ци-
вилен служител в катедра „Езикова подготовка“ 
на факултет „Навигационен“ в област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, научна специал-
ност „Германски езици/Съвременен английски“, 
учебна дисциплина „Английски език“ – един, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки: на тел. 052/55 22 30, 052/55 
22 22 – централа, вътр. 16704 и 16731, и на сайта 
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на 
документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил 
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана 
информация, ет. 1.
7432

11. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за изменение на плана за регулация на м. В.з. 
Киноцентъра 3 част – разширение, кв. 15, УПИ 
ХХІ – „За КОО“, УПИ XVІІ – „Зa озеленяване“, и 
УПИ ХVІ-1162 – „За обществено обслужване“, ра-
йон „Витоша“, и на м. Манастирски ливади-изток, 
кв. 111, УПИ IV – „За озеленяване“, и УПИ – „За 
корекция на река“, район „Триадица“, който е 
изложен в район „Витоша“ и район „Триадица“. 
Заинтересованите могат да направят писмени 
възражения и искания по проекта на основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ чрез район 
„Витоша“ и район „Триадица“.
7411

1. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР), 
в обхват поземлени имоти (ПИ) № 36 и № 45 по 
кадастралния план на Стопански двор, с. Хера-
ково, община Божурище, одобрен със Заповед 
№ РД-02-14-2010 от 20.11.2000 г. на Министерство-
то на регионалното развитие и благоустройството 
(МРРБ), които съгласно КККР представляват 
местен път с идентификатор № 77246.233.196. С 
проекта за ПУП – ПУР, се предлага да се уре-
гулира улица с ширина 10 м между осови точки 
200 – 203 и да се измени част от уличната регу-
лация пред УПИ I-9, от кв. 3, м. Стопански двор, 
с. Хераково, община Божурище. Изработеният 
проект за ПУП – ПП, е изложен за разглежда-
не в Община Божурище. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за подробен устройствен план 
до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7394

07.08.2018г. 


