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Здравеопазване и спорт, професионално направле-
ние 7.6. Спорт за нуждите на катедра „Физическо 
възпитание и спорт“ – един, със срок 2 месеца; 
академична длъжност доцент по „Информатика“, 
област на висше образование 4. Природни нау-
ки, математика и информатика, професионално 
направление 4.6. Информатика за нуждите на 
катедра „Информатика и математика“ – един, 
със срок 2 месеца. Документи: Медицински 
факултет, ул. Армейска № 11, тел. 042/664468; 
Педагогически факултет, ул. Армейска № 9, тел. 
042/613758; Стопански факултет, Студентски град, 
тел. 042/699409.
1853

81. – Столичната община на основание чл. 25, 
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС 
e издаденa заповед за отчуждаване на недвижим 
имот във връзка с реализацията на обект: ,,Раз-
ширение на метрото в гр. София, Трета метро-
линия – бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир 
Вазов – Централна градска част – ж.к. Овча 
купел, трети етап – от км 1 + 280,00 до км 4 
+ 340,00 с три метростанции – по бул. Влади-
мир Вазов, с прилежащи територии в участъка 
между МС-5 III и МС-2 III, район „Подуяне“, 
София, а именно: Заповед № СОА21-РД40-156 
от 18.11.2021 г., изменена със Заповед № СОА22-
РД40-2 от 13.01.2022 г. на кмета на Столичната 
община за отчуждаване на поземлен имот с про-
ектен идентификатор 68134.604.9120 (незастроен), 
с площ 7 кв. м, представляващ реална част от 
имот с идентификатор 68134.604.1348 по КККР, 
одобрени със Заповед № РД-18-4 от 9.03.2016 г. 
на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е 
собственост на Ваньо Петров – 1/4 ид. ч., Цветан 
Петров – 1/4 ид. ч., Росица Мишева – 1/4 ид. ч., 
и Веселина Мишева – 1/4 ид. ч. Обявлението да 
се обнародва в „Държавен вестник“, да се пуб-
ликува на интернет страницата на Столичната 
община и копие от него да се изпрати до кмета 
на Район „Подуяне“ за поставяне на определено 
за целта място в сградата на района.
1875

4. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 111 от протокол № 15 от 23.12.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия 
за осигуряване на транспортен достъп до имот 
с идентификатор 18174.20.56, м. Соларски път, 
с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част 
от полски пътища с идентификатори 18174.20.76 
и 18174.20.77 по КККР на с. Гурмазово, община 
Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 
от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на 
АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
възражения срещу решението могат да бъдат 
подавани от заинтересованите лица чрез Общин-
ския съвет – Божурище, до Административния 
съд – София област, в 30-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“.
1876

2. – Община Брусарци на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
лица, че са изработени: 1. проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план и специали-

зирана план-схема за обект „Външно кабелно ел. 
захранване 20 kV  за фотоволтаична централа до 
5 МWр, намираща се в ПИ 06570.24.18, гр. Бру-
сарци, област Монтана, м. Йоново бранище“; 2. 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за „Изграждане на подземна кабелна линия 
за захранване на фотоволтаична инсталация за 
производство на електроенергия с инсталирана 
мощност 912 kWр, разположена в УПИ I, кв. 80, 
гр. Брусарци, област Монтана“. Проектите са 
изложени в Община Брусарци – стая № 104, ет. 1. 
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 общинската администрация – Брусарци.
1896

8. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 52 от 
24.02.2022 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. № 27-26-25-76 по плана на с. Гра-
шево, 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 Адми-
нистративния съд – Пазарджик.
1893

9. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 53 от 
24.02.2022 г. на Общинския съвет – Велинград, е 
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – про-
ект за частично изменение на плана за регулация 
и застрояване на улица с о.т. 219-229 по плана 
на с. Драгиново, община Велинград, област Па-
зарджик (ул. Поленска в района на кв. 74). 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 Адми-
нистративния съд – Пазарджик.
1887

10. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 50 от 
24.02.2022 г. на Общинския съвет – Велинград, е 
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – пар-
целарен план за трасе на нов подземен водопровод 
за водоснабдяване на ПИ 23234.296.194 в мест-
ност Мариница по КК на землище с. Драгиново, 
ЕКАТТЕ 23234, община Велинград, област 
Пазарджик. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ за-
интересованите лица могат да обжалват решението 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до 
Административния съд – Пазарджик.
1894

11. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 54 от 
24.02.2022 г. на Общинския съвет – Велинград, е 
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – схе-
ма на трасе на нов подземен ел. кабел от 
„БКТП 6 – Драгиново-6“, ел. стълб № 6 в улица 
с о.т. № 275-277 и схема на трасе на нови водо-
провод и канализация от проектна ВиК мрежа 
по улица с о.т. № 277-280 към ПУП за промяна 
предназначението на земеделска земя – поземлен 
имот с идентификатор 23234.294.11 и образуване 
на нов УПИ XI-11 – „ЖС“, местност Тръние, по 

25.03.2022г.


