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чески факултет“, катедра „Електроснабдяване и 
електрообзавеждане“ – един, със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“; главен 
асистент в професионално нап равление 5.2. Елек-
тротехника,  електроника  и  автоматика,  учебна 
дисциплина „Токозахранващи устройства“, Колеж 
при  ТУ – Варна,  „Добруджански  технологичен 
колеж“ – един, със срок 2 месеца от обнародва-
нето  в  „Държавен  вестник“;  главен  асистент  в 
професионално направление 5.2. Електротехника, 
електроника  и  автоматика,  учебна  дисциплина 
„Битови електрически уреди“, факултет „Електро-
технически факултет“, катедра „Електротехника 
и електротехнологии“ – един, със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“; главен 
асистент в професионално направление 5.3. Ко-
муникационна  и  компютърна  техника,  учебна 
дисциплина „Web дизайн“, факултет „Факултет по 
изчислителна техника и автоматизация“, катедра 
„Компютърни  науки  и  технологии“ – един,  със 
срок  2  месеца  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“. Документи: в университета, отдел „Чо-
вешки ресурси“, тел. 052/383-284. 
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90. – Шуменският университет „Епископ 
Константин Преславски“ обявява конкурси за: 
професор по област на висше образование 1. Педа-
гогически науки, професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по… (Методика на обу-
чението по физическо възпитание и спорт) – един; 
доцент по област на висше образование 1. Пе-
дагогически науки, професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на 
обучението по химия) – един, двата конкурса са 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в ректорската 
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 
№ 115, корпус 1, каб.  107;  за информация:  тел. 
054/830 495, вътр. 321, GSM 0899 901943.
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8. – Институтът по астрономия с Национална 
астрономическа обсерватория при БАН – София, 
обявява конкурс за заемане на академична длъж-
ност в област на висше образование 4.1. Физически 
науки  по  научна  специалност  „Астрофизика  и 
звездна астрономия“ за нуждите на отдел „Звезди 
и  звездни  системи“  за  главен  асистент – един, 
по  тема  „Акреция  върху  компактни  обекти“. 
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
се приемат в Института по астрономия с НАО, 
п.к.  1784  София,  бул. Цариградско  шосе  № 72, 
тел. 02/974-19-10.
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71. – Институтът по математика и инфор-
матика при БАН – София,  обявява  конкурс  за 
главен асистент в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално  направление  4.6. Информатика 
и компютърни науки, научна специалност „Ин-
форматика“ (Информатично моделиране) – един 
за нуждите на ИМИ – БАН със срок 2 месеца от 
обнародване на обявлението в „Държавен вест-
ник“.  Документи – в  отдел  „Човешки  ресурси“ 
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, 
тел. 02/979-28-05.
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3. – Националният център по обществено 
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, на 

основание Решение № 363 на Министерския съвет 
от 1.06.2022 г. обявява конкурси за една редовна 
докторантура за учебната 2022 – 2023 г. по област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1 Медицина по „Хи-
гиена“ (за нуждите на отдел „Физични фактори“, 
дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“) 
и една задочна докторантура по „Социална ме-
дицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на 
дирекция „Класификационни системи, стандарти 
и иновации“),  всички със  срок  за подаване на 
документи 2 месеца от датата на обнародването 
в  „Държавен  вестник“.  Документи  се  приемат 
на  адрес:  1431  София,  бул. Акад.  Иван  Гешов 
№ 15,  НЦОЗА,  ет. 4,  деловодство;  справки  на 
тел.: 02 80-56-246, 02 80-56-286.
124

12. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава проект за изменение на план 
за рeгулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ 
на част от м. Левски зона-Г – разширение, кв. 20 
и кв. 28а (част от кв. 28), район „Подуяне“; план-
схеми на техническата инфраструктура по чл. 108 
от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“, 
„Електрификация“  и  „Вертикално  планиране“; 
решение по протокол № ЕС-ПО-10/16.08.2022 г. 
на комисията към Общинския експертен съвет 
по  устройство  на  територията  на  Столичната 
община за приемане на пазарните оценки на по-
землените имоти в обхвата на проекта за план за 
регулация и застрояване. 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“.
38

14. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробeн устройствен план – парцеларен план 
за елементите на техническата инфраструктура 
за  трасе и  сервитут на  външно  ел.  захранване 
на метален комплектен трансформаторен пост с 
кабел 20 kV, минаващ от улична регулация между 
о.т. 37 – о.т. 38 по плана на с. Чепинци, през пол-
ски пътища, представляващи поземлени имоти 
с  кадастрални  идентификатори  80409.5836.63  и 
80409.5836.47 от КККР на с. Чепинци; план-схема 
по чл. 108,  ал. 2  от  ЗУТ  за  участъка от  трасе-
то, преминаващ през действащ план за улична 
регулация  между  о.т. 189а – о.т. 125 – о.т. 125а  
по плана на с. Чепинци; парцеларен план за тра-
се и сервитут на кабела 20 kV, преминаващ от 
действащата улична регулация при о.т. 125а през 
полски пътища с кадастрални идентификатори 
80409.5835.37 и 80409.5835.34  до МКТП в ПИ с 
КИ 80409.5835.23 от КККР на с. Чепинци, район 
„Нови Искър“, който е изложен в Район „Нови 
Искър“ – СО. Заинтересуваните могат да обжалват 
проекта по реда на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едноме-
сечен срок от обнародването в „Държавен вестник“  
чрез Район „Нови Искър“.
71

39. – Столичната община на основание чл. 25, 
ал. 4  от  ЗОС  съобщава,  че  по  реда  на  чл. 25, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от 
ЗОС е издадена Заповед № СОА22-РД40-131 от 
7.10.2022 г. на кмета на Столичната община за 


