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82. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, на основание 
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс с постановление за възлагане на недвижим 
имот № С190022-091-0000378/27.05.2019 г. възла-
га на „КО и КО 2011“ – ООД, ЕИК 200375205, 
адрес за кореспонденция: ул. Иван Неделчев 
№ 6, гр. Бяла черква, представлявано от Донка 
Любомирова Илчева, следния недвижим имот: 
сграда, представляваща професионално-учебен 
център с лаборатория, състоящ се от два корпуса: 
едноетажен и двуетажен; сградата е със сглобяема, 
скелетна и рамова стоманобетонна конструкция, 
РЗП 1432 кв. м; разположена е върху терен извън 
регулация, намиращ се в област Велико Търново, 
община Павликени, гр. Бяла черква, ул. Росица 
№ 1, с граници: юг – птичарник и стара карие-
ра, запад – мелнична вода, север – мера, и из-
ток – р. Росица и мера.
4059

4. – Нов български университет – София, обя-
вява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на 
редовни докторанти със стипендия: 3.9. Туризъм 
(ДП „Туризъм“), тема: „Иновативни маркетингови 
подходи за повишаване на конкурентоспособност-
та на туризма в Черноморския регион“ („Innovative 
Marketing Approaches to Increase the Competitiveness 
of tourism in the Black Sea region“) – едно място; 
3.6. Право (ДП „Гражданско и семейно право“), 
тема: „Отговорност на държавата за вреди“ – едно 
място; 4.6. Информатика и компютърни науки (ДП 
„Информатика“), тема: „Изследване на методи и 
средства за интегриране на панорамни изобра-
жения и среди за виртуална реалност (Research 
on methods and tools for integration of panoramic 
images and virtual reality environments)“ – едно 
място. Необходими документи: молба до ректо-
ра на НБУ за допускане до конкурса за редовна 
докторантура със стипендия по определената 
тема; автобиография; диплома за завършена об-
разователно-квалификационна степен „магистър“; 
идеен проект по обявената тема за дисертация; 
списък с публикации по темата на дисертацията 
(ако има такива). Приемната процедура включва 
кандидатдокторантски изпити по специалността 
(писмен и устен); изпит по чужд език; събесед-
ване по представения идеен проект по темата 
на дисертацията. Документите се подават до  
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен 
вестник“ в офиса на Магистърски факултет на 
адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 
122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече 
информация: тел. 02/8110 103.
4073

5. – Нов български университет – София, 
обявява следните конкурси за прием на редовни 
докторанти с такса: 3.7. Администрация и уп-
равление (ДП „Бизнес администрация“), тема: 
„Дигитална трансформация на лидерството 
(Digital Transformation of Leadership)“ – едно място; 
3.2. Психология (ДП „Обща психология“) – три 
места; 3.1. Социология, антропология и науки за 
културата (ДП „Антропология“) – едно място; 
3.6. Право (ДП „Гражданско и семейно пра-
во“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Граждански 
процес“) – едно място; 8.1. Теория на изкуствата 
(ДП „Изкуствознание и визуални изследва-
ния“) – две места; 8.2. Изобразително изкуство 
(ДП „Визуално-пластични изкуства“) – три места; 

8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музи-
ка“) – три места. Необходими документи: молба 
до ректора на НБУ за допускане до конкурса за 
редовна докторантура с такса, автобиография; 
диплома за завършена образователно-квалифи-
кационна степен „магистър“; идеен проект за 
дисертация; списък с публикации по темата на 
дисертацията (ако има такива). Приемната про-
цедура включва кандидатдокторантски изпити 
по специалността (писмен и устен); изпит по 
чужд език; събеседване по представения идеен 
проект по темата на дисертацията. Документите 
се подават до 2 месеца от обнародване на обявата 
в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски 
факултет на адрес: Нов български университет, 
Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618 
София. За повече информация: тел. 02/8110 103.
4074

1. – Институтът за гората – БАН, София, 
обявява конкурси за следните академични длъж-
ности: професор в област на висше образование 
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, про-
фесионално направление 6.1. Растениевъдство, 
научна специалност „Почвознание“ – един; до-
цент в област на висше образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление 6.5. Горско стопанство, научна спе-
циалност „Лесоустройство и таксация“ – един, 
всички със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в Института за 
гората – БАН, бул. Св. Климент Охридски № 132.
4089

1. – Институтът по тютюна и тютюневите 
изделия, с. Марково, към Селскостопанската 
академия – София, обявява конкурс за заемане 
на академична длъжност доцент в професионал-
но направление 6.1. Растениевъдство по научна 
специалност „Селекция и семепроизводство 
на културните растения“ със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справ-
ки – ИТТИ – с. Марково, тел.: 032 672 364; доку-
менти в ЦА на ССА. тел.: 02 812 7560.
4060

2. – Институтът по тютюна и тютюневите 
изделия, с. Марково, към Селскостопанската 
академия – София, обявява конкурс за заемане 
на академична длъжност главен асистент в про-
фесионално направление 6.1. Растениевъдство 
по научна специалност „Селекция и семепроиз-
водство на културните растения“ със срок 2 ме-
сеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки – ИТТИ – с. Марково. тел.: 032 672 364; 
документи – в ЦА на ССА, тел. 02 812 7560.
4061

709. – Община гр. Вълчи дол, област Варна, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че 
е изработен проект на подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: 
„Разширение на газопреносната инфраструктура 
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния 
(магистрален) газопровод до българо-сръбската 
граница“, етап: „Линейна част“, част Б2: „Техно-
логична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“, на 
територията на с. Брестак, община Вълчи дол, 
област Варна. Проектът е изложен в сградата на 
Община Вълчи дол, стая № 203. На основание 
чл. 128, ал. 5 и чл. 156а от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
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