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71. – Институтът за литература към БАН – Со-
фия, обявява три конкурса в професионално 
направление 2.1. Филология: един за доцент по 
научна специалност „Теория и история на лите-
ратурата (Екокритика)“; един за доцент по научна 
специалност „Теория и история на литературата 
(Прагматизъм и литературознание)“ и един за 
главен асистент по научна специалност „Българска 
литература (Стара българска литература)“ – всич-
ки със срок 2 месеца от обнародването в „Дър-
жавен вестник“. Документи – в канцеларията на 
института – бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, 
ет. 7, стая 704, тел. 02/971-70-56.
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97. – Община Благоевград на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изра-
ботен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов 
водопровод до поземлен имот с № 24367.83.453 в 
местността Зимниците по плана на новообразу-
ваните имоти на землище с. Дъбрава, община 
Благоевград, засягащ и ограничаващ ползването 
на имот с идентификатор 24367.30.388 (местен 
път – общинска собственост) по кадастрална-
та карта на с. Дъбрава, община Благоевград; 
имот № 24367.83.1684 (полски път – общинска 
собственост), имот № 24367.83.439 (овощни 
насаждения – частна собственост) и имот 
№ 24367.83.453 (нива – частна собственост) по 
плана на новообразуваните имоти на землище 
с. Дъбрава, община Благоевград. Проектът е 
изложен в стая 220 на 2-рия етаж в сградата на 
Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Благоевград.
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4. – 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 
№ 18174.31.65, м. Грамаге, с. Гурмазово, община 
Божурище, в обхват полски път с идентификатор 
№ 18174.31.133 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 осно-
вание на 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 „Държа-
вен вестник“.
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5. – Община гр. Божурище, Софийска об-
ласт, на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ 
съобщава, че е изработен проект за изменение 
на подробен устройствен план – план за регула-
ция и план за застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ 
XXV-25.170 (поземлен имот с идентификатор 
77246.25.170), кв. 1, м. Герена, с. Хераково, об-
щина Божурище. С проекта за изменение на 
ПУП – плана за регулация на урегулиран по-

землен имот (УПИ) XXV-25.170, кв. 1, м. Герена, 
с. Хераково, се разделя на десет нови урегулирани 
поземлени имота и се създават два нови кварта-
ла. Устройствената зона се запазва – жилищна 
устройствена зона, означена като (Жм). Проектът 
за ПУП – ПРЗ е изложен за разглеждане в Об-
щина 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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47. – Общинската служба по земеделие – Бо-
журище, на основание чл. 19, ал. 18 от ППЗСПЗЗ 
съобщава на заинтересованите лица, че е изра-
ботен план за обезщетение на собствениците и 
техните наследници по реда на чл. 10б, ал. 2, т. 1 
от ЗСПЗЗ и протокол от 10.07.2020 г. по чл. 19, 
ал. 21, т. 3, одобрен от МЗХГ, за землищата 
на община Божурище: с. Гурмазово, с. Делян, 
с. Златуша, с. Пролеша, с. Пожарево, с. Росоман, 
с. Хераково, с. Храбърско. Планът за обезщетяване 
не подлежи на обжалване. В едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заинте-
ресованите лица могат да се запознаят с плана 
за обезщетение, който се намира в сградата на 
Общинската служба по земеделие – Божурище, 
адрес ул. 8-ми март № 2, ет. 1.
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29. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб-
ственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изра-
ботен проект за подробен устройствен план – план 
за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасета на 
нови обслужващи улици за територията на с.о. 
„Острица 1“ и с.о. „Острица 2“ в землището на 
кв. Банево, гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация в едно-
месечен срок от обнародването на съобщението 
в „Държавен вестник“.
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140. – Община Варна на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – план за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 1, 2, 3 и 4 и 
улична регулация от о.т. 20 до о.т. 28 и от о.т. 81 
до о.т. 113 по плана на кв. Виница-запад (м. Варна 
Йолу), Варна. Планът е изложен в техническата 
служба – район „Приморски“, Община Варна. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до Община Варна чрез техническа служба – район 
„Приморски“.
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61. – Община Варна на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект 
на подробен устройствен план (ПУП) за изме-
нение на план за регулация и застрояване (ПРЗ) 
на УПИ ХI-36 – „За офис сграда, заведение за 
хранене, паркинги и озеленяване“, кв. 1; УПИ 
IV-18, 41 – „За пътнически терминал, търговска 
зона, КПП, временни обсл. сгради, озеленяване, 
паркинги и техническа инфраструктура“, кв. 4; 
УПИ III-42 – „За поликлиника, карго терми-
нал, паркинги, администрация, озеленяване и 


