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носител: заявление до ректора (изтегля се от 
сайта на университета); автобиография; копие на 
диплома с приложението за придобитата образо-
вателно-квалификационна степен „бакалавър“ и 
копие на диплома с приложението или уверение 
за придобита образователно-квалификационна 
степен „магистър“ (оригиналите се представят 
за сравнение); допустими са и други документи, 
удостоверяващи техните интереси и постижения 
в научната област. Приемът се извършва в от-
дел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За 
справки и повече информация: тел. 062/618-312 
и на сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
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337. – Тракийският университет – Стара Заго-
ра, обявява конкурси за заемане на академични 
длъжности за нуждите на: Аграрен факултет за 
академична длъжност доцент в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки по „Биохимия“ – един; за 
академична длъжност доцент в област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна 
медицина, професионално направление 6.3. 
Животновъдство по „Физиология на животните 
и човека“ – един; по „Птицевъдство“ – един; 
Медицински факултет за академична длъжност 
главен асистент в област на висше образова-
ние 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина по „Хигиена (вкл. 
трудова, комунална, училищна, радиационна и 
др.)“ – един; Стопански факултет за академична 
длъжност доцент в област на висше образование 
3. Социални, стопански и правни науки, професи-
онално направление 3.8. Икономика по „Народно 
стопанство (регионално стопанство и местно 
управление)“ – един, всички конкурси със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи: Медицински факултет, ул. Армейска 
№ 11, тел. 042/664468; Аграрен факултет, тел. 
042/699443; Стопански факултет, тел. 042/699400.
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2. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемен-
тите на техническата инфраструктура на линеен 
обект извън границите на урбанизираната терито-
рия за осигуряване на транспортен достъп до имот 
№ 18174.22.32, м. Шеовица, с. Гурмазово, община 
Божурище, в обхват полски път с идентификатор 
№ 18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, община 
Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 
28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. 
Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за 
разглеждане 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“.
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80. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 
във връзка с чл. 128, ал. 10 от ЗУТ съобщава, че 
изработеният проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – план за регулация и застрояване 
(ПРЗ) на СО „Балъм дере“, район „Владислав 

Варненчик“, Варна, с площ 40 хектара, е частично 
преработен съгласно т. 15 по протокол № 15 от 
22.11.2019 г. на Експертния съвет по устройство 
на територията при Община Варна съобразно 
уважените възражения. Планът е изложен в 
Техническата служба – район „Владислав Вар-
ненчик“, Община Варна. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения, предло-
жения и искания по проекта до Община Варна 
чрез Техническата служба – район „Владислав 
Варненчик“ – Община Варна.
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25. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 317 от 
12.11.2020 г. на Общинския съвет – Велинград, е 
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – про-
ект за частично изменение на плана за регулация 
на улица с о.т. № 87-88-89-90-91-92 между кв. № 9, 
12 и 18 по плана на с. Грашево, община Велинград. 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтере-
сованите лица могат да обжалват решението в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до 
Административния съд – Пазарджик.
9233

26. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решене № 316 от 
12.11.2020 г. на Общинския съвет – Велинград, е 
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – про-
ект за частично изменение на плана за регула-
ция на улица с о.т. № 16-31-22-21-20 по плана на 
с. Грашево, кв. Мечо корито, община Велинград. 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтере-
сованите лица могат да обжалват решението в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до 
Административния съд – Пазарджик.
9232

27. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 318 от 
12.11.2020 г. на Общинския съвет – Велинград, е 
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – про-
ект за частично изменение на плана за регулация 
на ул. Васил Сотиров между о.т. № 69-73 и улица 
с о.т. № 29-72-71 по плана на с. Грашево, община 
Велинград, област Пазарджик. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица 
могат да обжалват решението в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез 
Общинския съвет – Велинград, до Администра-
тивния съд – Пазарджик.
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28. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 329 
от 12.11.2020 г. на Общинския съвет – Ве-
линград, е одобрен подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план за трасе на обект 
общински път жп гара Цветино – Магерови ко-
либи, община Велинград. Целта на парцеларния 
план е да се определи трасе на нов общински 
път PAZ 2075/PAZ 2063 жп гара Цветино – Ма-
герови колиби. Парцеларният план за трасе е 
проектиран да започне от т. 1 – жп гара Цвети-
но, до т. 380 – Магерови колиби. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица 
могат да обжалват решението в 30-дневен срок 


