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59. – Висшето училище по сигурност и иконо-
мика – Пловдив, обявява конкурси за заемане на 
академична длъжност: доцент в област на висше 
образование 9. Сигурност и отбрана, професио-
нално направление 9.1. Национална сигурност 
(Водещи закономерности и основни тенденции в 
развитието на системата за защита на национална-
та сигурност в Република България – теоретични 
и правни аспекти) – един; професор в област на 
висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки, професионално направление 3.7. 
Администрация и управление (Здравен мени-
джмънт) – двама, със срок 2 месеца от обнарод-
ването в „Държавен вестник“. Документите се 
подават във висшето училище на адрес: Пловдив, 
бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622 522.
7793

622. – Институтът по математика и инфор-
матика при БАН – София, обявява конкурс за 
главен асистент в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.6. Информатика 
и компютърни науки, научна специалност „Ин-
форматика“ (Машинно самообучение) – един, за 
нуждите на ИМИ – БАН, със срок 2 месеца от 
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. 
Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на ин-
ститута, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 
02/979-28-05.
7857

213. – Институтът по молекулярна биология 
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София, 
обявява конкурс за главен асистент по профе-
сионално направление 4.3. Биологически науки, 
специалност „Молекулярна биология“, за нуж-
дите на лаборатория „Геномна стабилност“, със 
срок за подаване на документите 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи – в канцеларията на института, 
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4, 
тел. 02 872-80-50.
7858

479. – Институтът по физикохимия „Академик 
Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява 
конкурс за академична длъжност професор в про-
фесионално направление 4.2. Химически науки, 
научна специалност „Електрохимия“ за нуждите 
на секция „Електрохимия и корозия“ – един, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи – 1113 София, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, 
тел.: 02/8727550, 02/9792581.
7859

11. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – изменение на 
план за улична регулация, прилежаща на кв. 106, 
107 и 109; по ул. Добромирка, по ул. Георги Пия-
чевич, по ул. Кадин връх и по ул. Велчо Атанасов 
за съвместяване на улично-регулационните линии 
с имотните граници по одобрените КККР на 
всички УПИ, прилежащи на изброените улици, 
включително вътрешните регулационни линии на 
УПИ в кв. 106, 107 и 109, м. Подуене – Редута, 
район ,,Слатина“. Проектът е изложен в Район 
,,Слатина“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 

вестник“ заинтересованите лица могат да напра-
вят писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до главния архитект на Столичната 
община чрез Район „Слатина“.
7797

13. – Столичната община на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 851 от 10.11.2022 г. на СОС е одобрен подро-
бен устройствен план – изменение на план за 
регулация, на м. Левски – зона В, кв. 35, УПИ 
VІІІ-243 – „за ЖС“, и изменение профила на 
ул. по о.т. 124-125 и по о.т. 125-126 за поземлен 
имот с идентификатор 68134.609.243. Проектът 
е изложен в Район „Подуяне“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от съобщаването му. Жалбите 
се подават в Район „Подуяне“ и се изпращат в 
Административния съд – София-град, от ди-
рекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7796

23. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 848 по 
протокол № 65 от 10.11.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план: план за 
улична регулация за продължаване на улица от 
о.т. 12а до о.т. 12б (нова), план за регулация на 
ПИ с идентификатор 35239.6110.198 по КККР на 
с. Казичене за създаване на нов УПИ I-198 – „за 
офиси, гаражи и складове“, кв. 6а – нов, м. С. 
Казичене – Стопански двор, район „Панчаре-
во“; план за застрояване за новосъздаден УПИ 
I-198 – „за офиси, гаражи и складове“, кв. 6а – нов, 
м. С. Казичене – Стопански двор, район „Пан-
чарево“; план за вертикално планиране, нераз-
делна част от проекта за ПР и ПУР. Решението 
и одобреният проект на подробен устройствен 
план са публикувани на интернет страницата на 
Столична община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Панчарево“. Решение-
то може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – Со-
фия-град, в 30-дневен срок от съобщаването. 
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7818

23. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 796 по 
протокол № 64 от 27.10.2022 г. на СОС се одобряват: 
1. изменение на план за улична регулация на м. 
Враждебна-юг, район „Кремиковци“, в участъка 
между о.т. 22а и о.т. 22в и откриване на нова 
задънена улица от о.т. 22й до о.т. 22к; 2. план 
за регулация на УПИ VIII-88 – „за ОО, паркинг 
и ТП“, и УПИ IX-61, 62, 63 – „за ОО, складове, 
офиси, търговия, безвредно производство и ТП“, 
в кв. 7, м. Враждебна-юг, район „Кремиковци“, 
и нанасяне на сервитут за въздушен електро-
провод СрН 20 kV; 3. план за застрояване на 
УПИ VIII-88 – „за ОО, паркинг и ТП“, и УПИ 
IX-61, 62, 63 – „за ОО, складове, офиси, търго-
вия, безвредно производство и ТП“, в кв. 7, м. 
Враждебна-юг, район „Кремиковци“. Проектите 


