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3. Социални, стопански и правни науки, про-
фесионално направление 3.7. Администрация и 
управление, учебна дисциплина „Икономически 
основи на управлението на военните ресурси“ – за 
едно място, със срок 2 месеца от обнародва-
нето в „Държавен вестник“. Справки на тел.: 
052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта 
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на 
документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил 
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана 
информация, ет. 1.
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1. – Институтът за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява 
конкурс за заемане на академичната длъжност 
главен асистент в професионално направление 
2.1. Филология, научна специалност „Български 
език“, за нуждите на Секцията за история на бъл-
гарския език, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документите се подават в 
канцеларията на института, бул. Шипченски про-
ход № 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02. 
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293. – Институтът по океанология – БАН –  
Варна, обявява конкурс за заемане на акаде-
мичната длъжност професор в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, научна специалност „Хидро-
биология“, научно направление „Макрозообен-
тос“ – един, със срок за подаване на документи 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи в института – експерт, управление на 
човешките ресурси, тел. 052/370 486/в. 116.
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36. – Националният център по заразни и 
паразитни болести – София, обявява конкурс за 
академична длъжност доцент в област на висшето 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика в професионално направление 4.3. 
Биологически науки по научната специалност 
„Микробиология“ – 01.06.12 – едно място за 
нуждите на отдел „Микробиология“ на НЦЗПБ, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи и справки: служба „Личен 
състав“ на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъ-
зов № 26, тел. за справки: 02/9446-999, вътр. 321.
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9. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 691 по 
протокол № 61 от 16.09.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за изменение на плана за регулация на 
УПИ ХХI „общ.“, кв. 2, м. Кв. Илиянци, район 
„Надежда“, за образуване на нов УПИ ХХIV-
2066, 2017, 2068 „за ЖС и ОО“, представляващ 
неразделна част от подробен устройствен план 
(ПУП) – изменение на план за регулация на 
кв. Илиянци, район „Надежда“, одобрен с Реше-
ние № 542 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на 
СОС, по сините, червени и кафяви линии, циф ри, 
текст и зачертавания съгласно приложения про-
ект. Изменение на плана за застрояване за нов 
УПИ ХХIV-2066, 2017, 2068 „за ЖС и ОО“, кв. 2, 
м. Кв. Илиянци, район „Надежда“, представляващ 
неразделна част от ПУП – изменение на план за 
застрояване на кв. „Илиянци“, район „Надежда“, 
одобрен с Решение № 542 по протокол № 86 от 
23.07.2015 г. на СОС, съгласно приложения про-
ект. Решението и одобреният проект за ПУП са 

публикувани на интернет страницата на Сто-
личната община – Направление ,,Архитектура и 
градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Надежда“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
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14. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 695 от 
16.09.2022 г. на СОС е прекратено производ-
ството по одобряване на подробен устройствен 
план – план за регулация за УПИ ІХ-876, 877, 
кв. 12г, м. Суха река – запад, попадащ в обхвата 
на т. 5 от Решение № 325 от 27.06.2013 г. на СОС, 
с което е одобрен ПРЗ на м. Суха река – запад, 
район „Подуяне“, който с тази точка „от план 
за регулация за м. Суха река – запад“ не се 
одобрява поради непредставен предварителен 
договор по чл. 15 и 17 от ЗУТ. Решението е из-
ложено в Район „Подуяне“. Решението може да 
бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел 
ІV от АПК, в 14-дневен срок от съобщаването 
му пред Административния съд – София-град. 
Жалбите се подават в Район „Подуяне“ и се из-
пращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
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17. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 694 по 
протокол № 61 от 16.09.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план – проект за 
изменение на плана за улична регулация на улица 
от о.т. 229 до о.т. 230, м. Ж.к. Люлин – 2 м.р., 
от о.т. 229 до о.т. 405а, м. Люлин – 3 м.р., и 
от о.т. 405а до о.т. 456в, м. Люлин – 2 м.р., и 
изменение на плана за регулация на УПИ VIII-
1701 – „за ЖС и ОО“, и УПИ X-639 „за бензи-
ностанция, газостанция, обсл. сграда, паркинг 
и автомивка“, за създаване на нов УПИ VIII-
756 – „за ЖС, ОО, магазини и ПГ“, за ПИ с 
идентификатор 68134.4354.756 по КККР, кв. 53, 
м. Люлин – 2 м.р.; проект за изменение на план 
за застрояване на нов УПИ VIII-756 – „за ЖС, 
ОО, маг. и ПГ“, кв. 53, м. Люлин – 2 м.р., район 
„Люлин“. Решението и одобреният проект на 
ПУП са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Нап равление „Архитектура 
и градоустройство“ (nag.sofia.bg), и са изложени за 
запознаване в Район „Люлин“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Люлин“ 
и се изпращат в Административния съд – Со-
фия-град, от дирекция „Правно-нормативно 
обслужване“ на Направление „Архитектура и 
градоустройство“ на Столичната община.
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Върховният административен съд на осно-
вание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно-
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило 
оспорване от Фондация за достъп до права – ФАР, 


