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263. – Университетът по библиотекознание 
и информационни технологии – София, обявява 
конкурс за прием на докторанти в редовна и за
дочна форма на обучение, български граждани, 
през  учебната  2020/2021 г.  в  професионалните 
направления:  3.5.  Обществени  комуникации  и 
информационни науки – 7 бр. редовно и 8 бр. за
дочно,  по  докторски програми  „Книгоиздание, 
библиотекознание и библиография“, „Организа
ция и управление на информационни процеси“, 
„Културноисторическо наследство в съвременна 
информационна среда“, „Бизнес, административни 
обществени комуникации и технологии“, „Теория 
на  информацията  и  управление  на  знанията“, 
„Наукознание“, „Лидерство“; 4.6. Информатика и 
компютърни науки – 3 бр. редовно и 9 бр. задочно, 
по докторска програма „Информационни системи 
и технологии, информатика и компютърни нау
ки“; 9.1. Национална сигурност – 2 бр. задочно, 
по докторска програма „Национална сигурност“. 
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
тите се подават на адрес: бул. Цариградско шосе 
№ 119, стая 215. За справки – тел. 02/970 85 98, 
www.unibit.bg.
4167

53. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява  въз  основа  на  Решение  № 332  от 
14.05.2020 г. на Министерския съвет и решение на 
Академичния съвет от 18.05.2020 г. докторантури 
за учебната 2020/2021 г. по следните специалности:
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7.1. Медицина   

 
Социална медицина и ор
ганизация на здравеопазва
нето и фармацията 

1

  Обща медицина  1

  Урология 1

  Кардиология 3

  Педиатрия  1

Дерматология  и  венеро
логия  2 1

Анестезиология и интензив
но лечение 1

Анатомия,  хистология  и 
цитология 1

Инфекциозни болести  1

  Патологоанатомия и цито
патология 1

Клинична лаборатория 1

Образна диагностика 2

Ревматология 1

Ендокринология 1

Оториноларингология 2
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4.2. Химически науки

Аналитична химия 1

4.3. Биологически науки

Микробиология 1 

Всичко 17 6

За  участие  в  конкурса  се  подават  следните 
документи: 1. заявление до ректора; 2. нотари
ално заверено копие от диплома за придобита 
образователноквалификационна степен „магис
тър“ с приложението или уверение за успешно 
положени  държавни  изпити;  3.  автобиография 
(европейски формат); 4. списък с публикациите, 
ако има такива; 5. апликационен формуляр; 6. 
документ  за  платена  такса  за  изпит  по  специ
алност и изпит по чужд език; 7. две снимки; 8. 
декларация за обработка на лични данни. Срок за 
подаване на документи за участие в конкурсите 
за  докторантура – 2  месеца  считано  от  датата 
на обнародване в „Държавен вестник“. Приемът 
на документи се извършва в Медицинския уни
верситет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ет. 2, 
стая 247, сл. тел. 064/884103.
4145

542. – Институтът за гората – БАН, София, 
обявява конкурс за академична длъжност про
фесор в област на висше образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление 6.5. Горско стопанство, научна спе
циалност „Лесомелиорации, защита на горите и 
специални ползвания в горите“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи: в Института за гората – БАН, бул. Св. 
Климент Охридски № 132.
4113

193. – Институтът по механика при БАН –  
София,  обявява  конкурс  за  заемане  на  акаде
мичната  длъжност  доцент  в  област  на  висше 
образование 5. Технически науки, професионално 
направление 5.6. Материали и материалознание, 
научна специалност „Методи за контролиране и 
изпитване на материали, изделия и апаратура“, за 
нуждите на научно структурно звено „Механика 
на флуидите“ със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в 
Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бон
чев, бл. 4, тел. 02/9796423, факс 02/870 74 98.
4099

194. – Институтът по механика при БАН –  
София, обявява  конкурс  за  заемане  на  акаде
мичната  длъжност  доцент  в  област  на  висше 
образование 5. Технически науки, професионално 
направление 5.6. Материали и материалознание, 
научна специалност „Методи за контролиране и 
изпитване на материали, изделия и апаратура“, 
за нуждите на научно структурно звено „Меха
ника на деформируемото твърдо тяло“ със срок  
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи – в Института по механика, 
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/9796423,  
факс 02/870 74 98.
4100
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