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се подават в регистратурата на университета, 
Велико Търново, бул. България № 76, тел. за 
контакти: 062/618 832.
4104

46. – Медицинският университет – София, 
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс 
за доцент в област на висше образование 7. Здра-
веопазване и спорт, професионално направление 
7.4. Обществено здраве, научна специалност „Со-
циална медицина и организация на здравеопазва-
нето и фармацията“, за нуждите на Катедрата по 
социална медицина – един, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. За справки 
и подаване на документи – 1527 София, ул. Бяло 
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, 
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 
2 9432 579 – сектор „Наука“.
4168

155. – Висшето училище по телекомуникации 
и пощи – София, обявява конкурс за заемане на 
академична длъжност професор в област на висше 
образование 5. Технически науки, професионално 
направление 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, научна специалност „Теоретични основи 
на комуникационната техника (Видеотехнологии, 
Технически системи за сигурност)“, със срок 
за подаване на документи 2 месеца считано от 
датата на обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. 
Академик Стефан Младенов № 1, тел. 02/80 62 
188, Административен отдел.
4172

156. – Висшето училище по телекомуникации 
и пощи – София, обявява конкурс за заемане на 
академична длъжност доцент в област на висше 
образование 5. Технически науки, професионално 
направление 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, научна специалност „Теоретични основи 
на комуникационната техника (Защита на без-
жични мрежи, Системи за видеонаблюдение)“, 
със срок за подаване на документи 2 месеца 
считано от датата на обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи – ВУТП, София 
1700, ул. Академик Стефан Младенов № 1, тел. 
02/80 62 188, Административен отдел.
4173

157. – Висшето училище по телекомуникации 
и пощи – София, обявява конкурс за заемане 
на академична длъжност доцент в област на 
висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки, професионално направление 3.7. 
Администрация и управление, научна специал-
ност „Организация и управление извън сферата 
на материалното производство (Технология на 
културно-информационната сигурност)“, със срок 
за подаване на документи 2 месеца считано от 
датата на обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. 
Академик Стефан Младенов № 1, тел. 02/80 62 
188, Административен отдел.
4175

158. – Висшето училище по телекомуникации 
и пощи – София, обявява конкурс за заемане на 
академична длъжност главен асистент в област 
на висше образование 5. Технически науки, про-
фесионално направление 5.3. Комуникационна и 
компютърна техника, научна специалност „Ко-
муникационни мрежи и системи (Измервания 
в телекомуникациите)“, със срок за подаване 
на документи 2 месеца считано от датата на 

обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик 
Стефан Младенов № 1, тел. 02/80 62 188, Адми-
нистративен отдел.
4174

25. – Институтът за гората – БАН, София, обя-
вява конкурси за следните академични длъжности: 
доцент в област на висше образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление 6.5. Горско стопанство, научна спе-
циалност „Лесоустройство и таксация“ – един; 
главен асистент в област на висше образование 
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, про-
фесионално направление 6.5. Горско стопанство, 
научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендроло-
гия)“ – един; главен асистент в област на висше 
образование 4. Природни науки, информатика 
и математика, професионално направление 4.4. 
Наука за земята, научна специалност „Екология 
и опазване на околната среда“ – един, всички 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в Института за гората, 
бул. Св. Климент Охридски № 132.
4105

100. – Институтът по молекулярна биология 
„Акад. Румен Цанев“ при БАН – София, обявява 
конкурси за главни асистенти по: професионално 
направление 4.3. Биологически науки, специалност 
„Молекулярна биология“ – един за нуждите на 
секция „Регулация на генната активност“; профе-
сионално направление 4.3. Биологически науки, 
специалност „Молекулярна биология“ – един за 
нуждите на секция „Молекулярна биология на 
клетъчния цикъл“, двата 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. 872-80-50.
4132

391. – Институтът по физиология на растени-
ята и генетика – БАН, София, обявява конкурс 
за академичната длъжност главен асистент за 
нуждите на лаборатория „Растително-почвени 
взаимодействия“ към научноизследователско 
направление „Растителна екофизиология“ по 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки, специалност 01.06.16. Физиология на расте-
нията – един, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в 
канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. 
Георги Бончев, бл. 21, тел. 872-81-70 и 979-26-06.
4133

154. – Институтът по рибни ресурси – Варна, 
към ССА – София, обявява конкурс за заемане 
на академичната длъжност главен асистент в 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки, научна специалност „Молекулярна био-
логия“, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в секретариата 
на института – Варна 9000, бул. Приморски № 4, 
тел. 052/63 20 66.
4169

155. – Институтът по рибни ресурси – Варна, 
към ССА – София, обявява конкурс за заемане 
на академичната длъжност главен асистент в 
професионално направление 5.7. Архитектура, 
строителство и геодезия, научна специалност 
„Инженерна хидробиология, хидравлика и водно 
стопанство“, със срок 2 месеца от обнародването 
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