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биология – информационни и  комуникационни 
технологии в професионалната подготовка на учи-
теля и педагогически подкрепяща среда) – един; 
1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика 
на  обучението  по  биология – съдържание  на 
биологичното  образование  и  рефлексивни  тех-
нологии) – един; 4.3. Биологически науки (Гене-
тика – генетика  на  човека) – един,  на  половин 
щат;  4.3. Биологически науки  (Генетика – фар-
макогенетика и епигенетика) – един, на половин 
щат;  4.3.  Биологически  науки  (Хидробиоло-
гия – Биологичен контрол) – един; 2.4. Религия 
и теология  (Пастирско богословие) – един; 3.6. 
Право (Гражданско и семейно право) – един; 4.2. 
Химически науки (Органична и органометална 
химия) – един;  4.4.  Науки  за  Земята  (Палеон-
тология  и  стратиграфия) – един;  4.4.  Науки  за 
Земята  (Физическа  география  и  ландшафтна 
екология) – един; 4.4. Науки за Земята (Магме-
на  петрология) – един;  7.4.  Обществено  здраве 
(Социална  медицина) – един;  7.1.  Медицина 
(Хирургически  болести – детска  транспланто-
логия) – един; 2.3. Философия (Антична и сред-
новековна  философия) – един;  2.3.  Философия 
(Естетика) – един; 2.3. Философия (Етика) – един; 
главни асистенти по професионално направление: 
4.5. Математика (Геометрия) – един; 4.6. Инфор-
матика и компютърни науки (Информационни 
технологии) – един; 7.1. Медицина (Акушерство 
и  гинекология) – един;  7.1. Медицина  (Ортопе-
дия  и  травматология) – един;  2.3.  Философия 
(Антична и Средновековна философия) – един; 
2.1. Филология (Терминология на институциите 
на ЕС – испански език) – един; 3.5. Обществени 
комуникации и информационни науки (Медиен 
дизайн и комуникация) – един; 2.1. Филология 
(Славянски езици – руски език) – един; 1.3. Педа-
гогика на обучението по... (Методика на учебния 
физичен експеримент) – един, с изисквания към 
кандидатите: придобита магистърска или бака-
лавърска степен по професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по … (Методика 
на  обучението  по  физика)  и  докторска  степен 
по  професионално  направление  4.1.  Физиче-
ски  науки  или  1.3.  Педагогика  на  обучението 
по … (Методика на обучението по физика); 2.1. 
Филология  (Превод  и Общество  и  култура  на 
Великобритания – английски  език) – един;  2.1. 
Филология  (Съвременна  японска  литература  и 
култура) – един; по чл. 68, ал. 1,  т. 3 от КТ по 
2.1.  Филология  (Български  език – приложна 
лингвистика) – един;  4.3.  Биологически  науки 
(Физиология  на  растенията – симбиотични 
взаимоотношения  при  растенията) – един;  4.3. 
Биологически  науки  (Хистология  и  ембриоло-
гия) – един; 4.3. Биологически науки (Зоология на 
безгръбначните животни, паразитология) – един; 
4.3. Биологически науки (Физиология на живот-
ните и човека) – един; 2.4. Религия и теология 
(Източно църковно пеене) – един; 7.5. Здравни гри-
жи – един; 3.1. Социология, антропология и науки 
за културата (Социология – Икономическа соци-
ология) – един; 3.1. Социология, антропология и 
науки за културата (Социология – Социология на 
властта и история на социологията) – един, всички 
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Списъкът с необходимите документи 
е определен в Правилника за условията и реда 

за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. 
Документи – в ректората, Информационен център, 
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, 
бул.  Цар  Освободител  № 15,  тел.  02/986-11-83. 
Приемно време – от 15 ч. до 17 ч.
5084

37. – Националният военен университет „Ва-
сил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за 
заемане на академична длъжност главен асистент 
в област на висшето образование 5. Технически 
науки, професионално направление 5.13. Общо 
инженерство, научна специалност „Колесни, ве-
рижни машини и логистика“, за военнослужещ 
в катедра „Управление на ресурси и технологии“ 
във факултет  „Общовойскови“  на НВУ  „Васил 
Левски“. Условията на конкурса са обявени със 
Заповед № ОХ-369 от 30.04.2018 г. на министъра 
на  отбраната,  линк:  https://www.md.government.
bg/bg/doc/zapovedi/2018/20180430_OX369.pdf. Срок 
за подаване на документите – 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Документи – в 
регистратурата на университета, Велико Търново, 
бул. България № 76. За контакти: тел. 062/618832.
5075

386. – Частното висше училище – Колеж по 
туризъм – Благоевград, на основание решение на 
академичния съвет от 24.04.2018 г. и в съответ-
ствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и 
атестирането на академичния състав на Колежа 
по  туризъм  и  раздел  ІІІ,  чл. 24  от  Закона  за 
развитието на академичния състав в Република 
България обявява конкурс за редовен доцент в 
област на висше образование 3. Социални, стопан-
ски и правни науки, професионално направление 
3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и 
управление (Устойчиво управление на туризма)“, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа-
вен вестник“. Документи за кандидатстване се 
подават  в  ректората  на  колежа,  Благоевград, 
ул. Брегалница № 2 (бивше Първо ОУ), тел. за 
връзка: 073/83 56 26; 073/83 06 66.
5082

715. – Институтът по физика на твърдото тяло 
при БАН, София, обявява конкурс за доцент по 
професионално направление 4.1. Физически науки, 
научна  специалност  „Физика на кондензирана-
та материя“ – един за нуждите на лаборатория 
„Физика на материалите и ниските температури“, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи – в деловодство-
то на института – София 1784, бул. Цариградско 
шосе № 72, тел. 877-34-92.
4893

5. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1  и  2  от  ЗУТ  съобщава,  че  е  изработен 
проект за изменение на плана за регулация на 
с. Световрачене, кв. 42, УПИ І; кв. 43, УПИ І; 
нова  улица  по  о.т. 46а – о.т. 46б – о.т. 46в – 
о.т. 46г – о.т. 46д, който е изложен в район „Нови 
Искър“.  Заинтересованите  могат  да  направят 
писмени възражения и искания по проекта на 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
чрез район „Нови Искър“.
4863


