
БРОЙ 64  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  103   

 количествената оценка на повърхностните водни 
ресурси) в секция „Повърхностни и подземни 
води“, група „Техническа поддръжка на хидро-
логична апаратура и мониторингови станции“ 
на департамент „Хидрология“ – един, всичките 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в деловодството 
на НИМХ, София, бул. Цариградско шосе № 66. 
За справки: тел. +359 2 462 4529.
4593

807. – Институтът по овощарство – Пловдив, 
към Селскостопанската академия – София, обявя-
ва конкурс за заемане на академичната длъжност 
доцент – един, в професионално направление 6.1. 
Растениевъдство, научна специалност „Мелиора-
ции (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, за 
нуждите на отдел „Агротехника и растителна 
защита“ със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи за участие се 
подават в ЦУ на ССА, София, ул. Суходолска 
№ 30, тел. 02/812 7560.
4594

7. – Община Балчик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граж-
дани и юридически лица, че с Решение № 326, 
протокол № 23 от заседание на Общинския съ-
вет – Балчик, проведено на 2.07.2021 г., е одоб-
рен ПУП – парцеларен план за линеен обект на 
техническата инфраструктура – Кабел НН за 
външно ел. захранване за ППС № 4212 на „Цетин 
България“ – ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м. Момчил, 
гр. Балчик, община Балчик, област Добрич. 
Справка и допълнителна информация може да 
се получи в стая № 004 в сградата на Община 
Балчик. На основание чл. 215 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ чрез Община 
Балчик пред Административния съд – Добрич.
4627

1. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен план за елементите на техническата 
инфраструктура на подземно трасе на външно 
ел. захранване СрН 20 kV до УПИ ХV-19.182, 
кв. 6, м. Черна бара, гр. Божурище, за захранване 
на предвиден за изграждане трафопост, от кой-
то да се захранва с ел. енергия УПИ IX-19.180, 
кв. 6, м. Черна бара, гр. Божурище. Проектът за 
ПУП – парцеларен план 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“.
4611

61. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен план за елементите на техническата 
инфраструктура – линеен обект – въздушни 
електропроводи и подземни кабели, захранващи 
новоизградени сгради, разположени в поземлени 
имоти с идентификатори 18174.24.104, 18174.24.109, 
18174.24.137, 18174.24.130, 18174.24.135, 18174.24.127, 
18174.24.128, 18174.24.129, 18174.24.59, 18174.24.126, 

18174.24.131, 18174.24.136, 18174.24.125, 18174.24.118, 
18174.24.124, 18174.24.123, 18174.24.122, 18174.24.155, 
18174.24.121 и 18174.24.45 по кадастралната карта 
на с. Гурмазово. Проектът за ПУП – парцела-
рен план 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 обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
4612

71. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен план за елементите на техническата 
инфраструктура – линеен обект – въздушни 
електропроводи и подземни кабели, захранващи 
новоизградени сгради, разположени в поземлени 
имоти с идентификатори 18174.18.325, 18174.18.319, 
18174.18.324, 18174.18.323, 18174.18.321, 18174.18.322, 
18174.18.320, 18174.18.338, 18174.18.330, 18174.18.333, 
18174.18.334, 18174.18.337, 18174.18.335, 18174.18.329, 
18174.18.332, 18174.18.331, 18174.18.339, 18174.18.318, 
18174.18.336, 18174.18.328, 18174.18.911 и 18174.18.913 
по кадастралната карта на с. Гурмазово. Про-
ектът за ПУП – парцеларен план 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“.
4613

31. – Община Бургас на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 22-11 
от 26.05.2021 г. на Общинския съвет – Бургас, е 
одобрен подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на битова канализация в обхвата 
от южната регулационна граница на кв. Лозово, 
гр. Бургас, от ул. Ружа при  о.т. 51 през имоти 
07079.4.738, 07079.4.763 и 07079.4.782 до КПС 
„Лозово“, намираща се в ПИ с идентификатор 
07079.605.3 по КК на гр. Бургас, с приложени 
таблици на засегнатите имоти, трасировъчни чер-
тежи и координатни регистри съгласно черните, 
сините, червените и зелените линии и надписи 
върху плановете, които са неразделна част от 
настоящото решение. Предвид обществената 
значимост на проекта, който има отношение 
към последващата реализация на обект „Ре-
конструкция и изграждане на ВиК мрежата на 
кв. Лозово“, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 
Общинският съвет – Бургас, допуска предва-
рително изпълнение на решението. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред 
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
4601

4. – Община гр. Върбица, област Шумен, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заин-
тересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, 
че в Община Върбица е представен проект на под-
робен устройствен план – план-схема за елементи 
на техническата инфраструктура – водопровод в 
границите на урбанизираната територия на с. Ло-
вец, община Върбица, засягащ имоти – общинска 


