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ботиката) за секция ИРСУ, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи: 
в канцеларията на института, каб. № 406, София, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, тел. 02 870-33-61.
7548

66. – МБАЛ „Национална кардиологична 
болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, 
ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична 
длъжност доцент в област на висшето образова-
ние 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина, научна специалност 
„Сърдечна хирургия“, за нуждите на Клиниката 
по кардиохирургия. Срок за подаване на доку-
менти – 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се приемат в секретариата 
на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел.: 
02/9211-410, 02/9211-409.
7616

66а. – МБАЛ „Национална кардиологична бол-
ница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от 
ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност 
главен асистент в област на висшето образова-
ние 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина, научна специалност 
„Кардиология“, за нуждите на Клиниката по 
кардиология. Срок за подаване на документи – 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи се приемат в секретариата на НКБ, 
ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел.: 02/9211-
410, 02/9211-409.
7617

17. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 797 по 
протокол № 64 от 27.10.2022 г. е одобрен проект за 
подробен устройствен план: проект за изменение 
на плана за регулация – план-извадка на УПИ VI-
931 „за ОО“ и контактен УПИ III „за инженерна 
инфраструктура и озеленяване“ от кв. 13 на м. 
Бул. Цариградско шосе 7 – 11 км и създаване на 
нови УПИ III-2519 „за ЖС и ОО“ за поземлен 
имот с идентификатор 68134.1504.2519 и УПИ X 
„за инженерна инфраструктура и озеленяване“ и 
изменение на плана за улична регулация – план-
извадка на улица от о.т. 68е до о.т. 68ж (нова), 
м. Бул. Цариградско шосе 7 – 11 км (м. Ж.к. 
Дружба – разширение, ул. Обиколна); изменение 
на плана за застрояване – план-извадка на м. Ца-
риградско шосе 7 – 11 км, кв. 13, с предвиждане 
на ново застрояване в нов УПИ ІІІ-2519 „за ЖС 
и ОО“, ПИ с идентификатор 68134.1504.2519 по 
КККР, при спазване на отразените в плана сер-
витут на съществуващ магистрален топлопровод 
2ø1220, без допускане на намалени разстояния 
към вътрешнорегулационни граници, съседни 
имоти и/или сгради, включително през улица, 
район „Искър“. Решението и одобреният проект 
на подробен устройствен план са публикувани 
на интернет страницата на Столичната общи-
на – Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запозна-
ване в Район „Искър“. 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 „Искър“ и се изпра-

щат в Административния съд – София-град, от 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7516

23. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 800 по 
протокол № 64 от 27.10.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за ПУП – изменение на план за улич-
на регулация (ИПУР) на ул. 740 (прилежаща 
на регулационни квартали 55 и 55б) в м. В.з. 
Горна баня (разширение на кв. Горна баня) от 
о.т. 520 през о.т. 61 – о.т. 136 (нова) – о.т. 135 
(нова) – о.т. 134 (нова) до о.т. 133а и ул. Белите 
борове от о.т. 540 през о.т. 523 – о.т. 61 – о.т. 60а 
(нова) – о.т. 60б (нова) до о.т. 137 и свързаното с 
това изменение на плана за регулация (ИПР) на 
прилежащи УПИ XLV-986, общ., УПИ I-986, общ., 
УПИ XIII-980, 1071, УПИ XX-331 от кв. 55 и УПИ 
VI-333, УПИ XVIII-333, УПИ VII-980, УПИ VIII-
980, УПИ IX-980, УПИ XII-295 от кв. 55б на м. 
В.з. Горна баня (разширение на кв. Горна баня), 
район „Овча купел“, СО. Проектът е изложен в 
Район „Овча купел“. 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 „Овча купел“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7519

24. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект за изменение на план за рeгу-
лация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ за 
преструктуриране на част от м. Левски зона – В, 
кв. 11 и кв. 14 (част), район „Подуяне“; решение по 
протокол № ЕС-ПО-14 от 7.11.2022 г. на комисията 
към Общинския експертен съвет по устройство 
на територията на Столичната община за прие-
мане на пазарните оценки на поземлените имоти 
в обхвата на проекта за изменение на план за 
регулация и застрояване. Заинтересуваните могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Район „Подуяне“.
7513

24. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – план за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за образуване 
на нов УПИ VІ-745, 746, 749, 750, 752 „за ЖС и 
ПГ“, кв. 112, и нов УПИ І-1600, 1979, 2803, 2868, 
2916 „за ЖС, ОО и ПГ“, кв. 120; свързаното с 
това изменение на плана за регулация (ИПР) на 
съседни УПИ ІІІ-1207, УПИ ІV-1603 „за офиси 
и ОО“ и УПИ ІІ-1543 „за магазини, складове и 
офиси“, кв. 120, м. Кръстова вада и м. Южен 
парк – 4 част; изменение на плана за улична 
регулация (ИПУР) от о.т. 278 – о.т. 277 и от 
о.т. 683б до о.т. 683в за създаване на нова улица 
по о.т. 278 – о.т. 683б и заличаване на задънена 
улица от о.т. 277 – о.т. 277а – 277б и от о.т. 277а – 
о.т. 681  – о.т. 682, район „Триадица“ – Столична 


