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сграда с навес, със застроена площ 560 кв. м;
на един етаж, РЗП – 560 кв. м; 4. склад ЦСБ
със застроена площ 720 кв. м, на един етаж,
РЗП – 720 кв. м, представляващ масивна метална
конструкция с тухлени стени; 5. група 1: 4 броя
гаражни клетки, от които 3 бр. са без гаражни
врати, всяка със застроена площ 24 кв. м, на един
етаж, с монолитна стоманобетонна конструкция.
Сградите са разположени в гр. Божурище, кв. 15,
парцел III, при съседи: Гурмазовска река, улица,
улица, парцел II.
3621
10. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Хидравлични и пневматични задвижващи системи“ – един към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ – ЕМФ;
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един към катедра „Информатика“ – ФПМИ;
професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и
организация на автомобилния транспорт“ – един
към катедра „Двигатели, автомобилна техника
и транспорт“ – ФТ, всички със срок 2 месеца от
обнародването в Държавен вестник. Документи – в Техническия университет – София, във
факултетните канцеларии на: ЕМФ – каб. 2344,
тел. 965 32 90; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79;
ФТ – каб. 9108, тел. 965 25 62.
3596
256. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: професор в област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.3. Философия
(съвременни философски учения) – един; главен
асистент в област на висше образование 3. Со
циални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.4. Социални дейности – един, двата
със срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в Нов български университет, ул. Монтевидео
21, отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235.
3620
31. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности,
както следва: доценти по: 7. Здравеопазване и
спорт за: 7.1. Медицина: Съдебна медицина за
нуждите на преподаването на английски език
към секция „Съдебна медицина и деонтология“,
катедра „Обща и клинична патология и съдебна
медицина“ – един; Обща и клинична патология
за нуждите на преподаването на английски език
към секция „Обща и клинична патология“, катедра „Обща и клинична патология и съдебна
медицина“ – един; Обща и клинична патология
към секция „Обща и клинична патология“, катедра „Обща и клинична патология и съдебна
медицина“ – един; Пластично-възстановителна и
естетична хирургия към катедра „Пропедевтика на
хирургическите болести“ – един; професор по 7.
Здравеопазване и спорт за: 7.1. Медицина: Ушни,
носни и гърлени болести за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Ушни,
носни и гърлени болести“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
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Справки и документи – в ректората, Научен отдел,
бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032)
602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
3597
3. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство,
научна специалност „Горски култури, селекция
и семепроизводство“ – един; главен асистент в
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност
„Лесовъдство (вкл. Дендрология)“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Института за гората,
бул. Св. Климент Охридски 132.
3544
39. – Столичната общинска агенция за при
ватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през април 2017 г. са продадени следните обекти: 1. самостоятелен обект в
сграда с идент. 68134.4359.210.2.67 (за търговска
дейност), ж.к. Люлин – 10 м.р., бл. 131, ет. 1,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, София, продаден на Иван Крумов
Величков за 130 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 2. самостоятелен обект в сграда с
идент. 68134.4359.248.3.74, ж.к. Люлин – 10 м.р.,
бл. 148, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, София, продаден на
„Амарантос“ – ЕООД, представлявано от Павлина Георгиева Иванова, за 135 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 3. самостоятелен обект
в сграда с идент. 68134.1108.125.6.1, ж.к. Красна
поляна, бул. Вардар, до бл. 137а и 137б, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“, София, продаден на „Бродика“ – ООД,
представлявано от Янко Анастасов Кередчиев, за
90 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3632
61. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на ПИ с
идентификатор 03504.224.1 по КККР на гр. Белица,
одобрен със Заповед № РД-53 от 1.04.2008 г. на
АГКК – София, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
3436
64. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен подробен устройствен план – план за
застрояване по отношение на ПИ с идентификатор
03504.238.40 по КККР на гр. Белица, одобрен със
Заповед № РД-53 от 1.04.2008 г. на АГКК – София,
с цел промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди – „Жилищно строи

