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335. – Шуменският университет „Епископ Кон-
стантин Преславски“ обявява конкурс за професор 
по област на висше образование 9. Сигурност и 
отбрана, професионално направление 9.1. Наци-
онална сигурност (Системи за сигурност) – един, 
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи 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.
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61. – Международното висше бизнес учили-
ще – Ботевград, обявява конкурси за: доценти 
в професионални направления 3.7. Администра-
ция и управление (Статистическа обработка на 
информация) – един; 3.8. Икономика (Счетовод-
ство) – един; 3.8. Икономика (Световно стопанство 
и МИО) – един; 3.8. Икономика (Финанси) – един; 
4.5. Математика – един; професори в професионал-
ни направления 3.7. Администрация и управление 
(Статистическа обработка на информация) – един; 
3.8. Икономика (Счетоводство) – един; 3.8. Ико-
номика (Световно стопанство и МИО) – един; 
3.8. Икономика (Финанси) – един; 4.5. Математи-
ка – един, всички със срок 2 месеца от обнарод-
ването в „Държавен вестник“. Справки и пода-
ване на документи – Ботевград, ул. Гурко № 14,  
тел. 0723 68812, и Център за дистанционно обучение, 
София, ул. Винсент ван Гог № 7, тел. 02/400 16 30.
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45. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обя-
вява конкурс за академичната длъжност главен 
асистент за военнослужещ в катедра „Експло-
атация на флота и пристанищата“ на факултет 
„Навигационен“ в област на висше образование 
5. Технически науки, професионално направле-
ние 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 
учебна дисциплина „Морско дело“ – един, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки: на тел.: 052/55 2243, 052/ 
55 22 22 – централа, и на сайта на училището: 
www.naval-acad.bg. Подаване на документи: във 
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, Варна, ул. Васил Дру-
мев № 73, регистратура за некласифицирана 
информация, ет. 1.
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74. – Институтът по полски култури – гр. Чир-
пан, към Селскостопанската академия – София, 
обявява конкурс за главен асистент в професио-
нално направление 6.1. Растениевъдство, научна 
специалност „Растениевъдство“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи – в Института по полски 
култури – Чирпан, бул. Георги Димитров № 2, 
тел. 041693133.
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216. – Община Благоевград на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за подробен устройствен план (ПУП) – парце-
ларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод за 
захранване на имот с идентификатор 04279.13.19, 
местност Проефски чифлик – Ш.21, с трасе и 
сервитути, ограничаващи ползването на имоти с 
идентификатори 04279.16.27 (полски път – общин-
ска собственост) и 04279.16.28 (полски път – об-
щинска собственост) по КК на Благоевград. На 

основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите 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.
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1. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и план за 
застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ II-000273, ин-
дустриална и бизнес зона и озеленяване (с иден-
тификатор по КККР 18174.62.933), УПИ IV-000273, 
индустриална и бизнес зона (с идентификатор по 
КККР 18174.62.93), кв. 14, и улица с осови точки 
144, 145, 146, 147 и проект за ПУП – ПРЗ в об-
хват поземлен имот с идентификатор по КККР 
№ 18174.61.274, местност Матерка, и поземлен 
имот с идентификатор по КККР № 18174.71.12, 
местност Спорното, с. Гурмазово, община Бо-
журище. С изменението на плана за регулация 
се предвижда продължаване на улицата, която 
минава успоредно от северозападната страна на 
железопътната линия, като стига до кръговото 
кръстовище, заключено между кв. 13, 13а и 14. 
Улицата, която минава успоредно на железо-
пътната линия, започва с едно пътно платно с 
две двупосочни ленти за движение. След това 
габаритът є постепенно се увеличава на две 
пътни платна с по две ленти за движение в двете 
посоки и по този начин се включва в кръговото 
кръстовище. От ПИ 18174.61.274 се предвижда да 
се обособи нов кв. 20, който да бъде съставен от 
един УПИ I-274, за индустриална и бизнес зона, 
м. Спорното, с. Гурмазово, улица с габарит 27 м 
и нов УПИ IV-274, индустриална и бизнес зона, 
в кв. 14, м. Спорното, с. Гурмазово. С проекта за 
изменение на ПУП – ПРЗ се предлага промяна на 
съществуващите урегулирани поземлени имоти 
(УПИ) в кв. 14, м. Спорното, с. Гурмазово, чрез 
приобщаване на части от имот ПИ 18174.61.274 
към УПИ II-000273, индустриална и бизнес зона 
и озеленяване, кв. 14, м. Спорното, с. Гурмазово, 
като се създават два нови урегулирани поземлени 
имота, и към УПИ IV-000273, индустриална и 
бизнес зона, кв. 14, като се създава улица и един 
нов урегулиран поземлен имот. УПИ III-000273, 
индустриална и бизнес зона и озеленяване, и 
УПИ ІІІ-000273, индустриална и бизнес зона и 
озеленяване, в кв. 14, м. Спорното, с. Гурмазово, 
остават неизменени. Проектът за ПУП – ПРЗ е 
изложен за разглеждане в Община Божурище. 
На основание на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтере-
суваните лица могат да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
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11. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че 
е изработен проект на ПУП – ПР на кв. 19 и 
кв. 36 по плана на ж.к. Лазур, Бургас, с което да 
се измени конфигурацията на обслужваща улица 
от о.т. 135 – о.т. 133, като се обособят двустранен 

28.05.2019г.


