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33. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-54 от 16.07.2020 г. за обект: „Реконструкция 
на компресорна станция „Лозенец“ с изграждане 
на два нови газотурбокомпресорни агрегати“, в 
ПИ № 44118.135.999, 44118.135.1030, 44118.135.503, 
44118.135.508 , 44118.135.519, 44118.135.548 , 
44118.135.64, 44118.135.1028, 44118.135.47, м. Дря-
нова кория, с. Лозенец, община Стралджа, област 
Ямбол, с допуснато предварително изпълнение по 
реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроце-
суалния кодекс. Предварителното изпълнение на 
разрешението за строеж може да се обжалва пред 
Върховния административен съд в 3-дневен срок 
от обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за стро-
еж подлежи на обжалване от заинтересуваните 
лица пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.
5256

8. – Институтът по биоразнообразие и екосис-
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, 
обявява конкурс за академичната длъжност 
главен асистент по професионално направление 
4.3. Биологически науки, научна специалност 
„Зоология“, за нуждите на секция „Екология на 
съобществата и консервационна биология“ на 
отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск 
и консервационна биология“ – един, със срок за 
подаване на документи 2 месеца от обнародва-
нето в „Държавен вестник“. Изискванията към 
кандидатите и документите по конкурса са пуб-
ликувани на сайта на института: www.iber.bas.bg. 
Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 
0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com). Докумен-
ти се подават в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар 
Освободител № 1, София.
5184

667. – Институтът за гората – БАН, София, 
обявява следните конкурси: за академична длъж-
ност професор в област на висше образование 6. 
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професи-
онално направление 6.5. Горско стопанство, научна 
специалност „Горски култури, селекция и семе-
производство“ – един; за академична длъжност 
главен асистент в област на висше образование 6. 
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професи-
онално направление 6.5. Горско стопанство, научна 
специалност „Лесомелиорации, защита на горите 
и специални ползвания в горите“ – един, двата 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи: в Института за гората – БАН, 
София, бул. Св. Климент Охридски № 132.
5185

1. – Институтът по зеленчукови култури 
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската 
академия – София, обявява конкурс за академич-
на длъжност професор в професионално направ-
ление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 
„Селекция и семепроизводство на културните 
растения“ – един, със срок 2 месеца от обнарод-
ването в „Държавен вестник“. Документите за 
участие в конкурса се представят в ЦА на ССА, 
София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.
5140

7. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – проект за изменение 
на план за улична регулация на локално платно на 
бул. Цариградско шосе от о.т. 6а – о.т. 5а – о.т. 32 
до о.т. 629, прилежащо на кв. 10, 11 и 12; изменение 
на план за улична регулация (бул. Копенхаген) 
между о.т. 629 и о.т. 628, прилежаща на кв. 12, 
изменение на план за регулация на УПИ I-9949, 
УПИ V – общ., УПИ VI-3602, 3713 и на „Резервен 
терен за комуникации“, кв. 12, м. Цариградско 
шосе 7 – 11 км, район „Младост“. Проектът е из-
ложен в район ,,Младост“. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
,,Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до главния архитект на 
Столичната община чрез район ,,Младост“.
5143

15. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗУТ съобщава, че 
е коригиран проект за подробен устройствен 
план – изменение на план за регулация и застро-
яване и работен устройствен план на кв. 264в, 
м. Ботевградско шосе – Рилска обител-юг, из-
менение на план за регулация на кв. 3, м. Хрис-
то Ботев, и изменение на улична регулация 
по ул. Стоян Попов от о.т. 71а до о.т. 75 (нова 
о.т. 75а), които са изложени в район „Подуяне“. 
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“.
5144

28. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 232 на 
СОС по протокол № 15 от 11.06.2020 г. е одобрен 
ПУП за: 1. изменение на плана за регулация на 
м. Драгалевска спирка, кв. 8а, УПИ ІІІ – „за ЖС 
и озел.“, ПИ с идентификатор 68134.903.1589 по 
КККР, обособяване на нов УПИ ІІІ-1589 – „за 
ЖС“, в кв. 8а, и нов УПИ І – „за озеленяване“, в 
нов кв. 8б, м. Драгалевска спирка, обособяване на 
алея между кв. 8а и 8б, обвързана с действащата 
улична регулация на бул. Черни връх, район „Ло-
зенец“, съгласно приложения проект по кафявите 
линии, цифри, текст, зачертавания и щрихи; 2. 
изменение на плана за застрояване на м. Дра-
галевска спирка, кв. 8а, нов УПИ ІІІ-1589 – „за 
ЖС“, без допускане на намалени разстояния към 
вътрешнорегулационни граници, съседни имоти 
и/или сгради, включително през улица, съгласно 
приложения проект; 3. работен устройствен план 
на м. Драгалевска спирка, кв. 8а, нов УПИ ІІІ-
1589 – „за ЖС“, съгласно приложения проект, 
като максималната височина на най-високата 
точка на обектите, включително с всички съо-
ръжения, монтирани върху тях, не надвишават 
628 м и 631,47 м абсолютна надморска височина 
по Балтийска система. 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 „Лозенец“ и се из-
пращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5142
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