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44. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика
(Спедиция) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.
4441
400. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява
конкурси за: заемане на академична длъжност
професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професиона лно направление 4.1. Физическ и
науки; научна специалност „Физика на океана,
атмосферата и околоземното прост ранство“
за нуждите на секция „Атмосферни оптични
изследвани я“, Филиа л Стара Загора – един;
заемане на академична длъжност доцент: в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика; професионално
направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята
и планетите (преходни явления в космическото
пространство, критични екологични процеси,
рискове за сигурността)“ за нуждите на секция
„Аерокосмическа информация“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика; професионално
направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята
и планетите“ за нуждите на секция „Аерокосмическа информация“ – един; трите конкурса са
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Заявления и документи се приемат в
канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 1, ст. 413, тел. 02/988 35 03.
4416
228. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурси за академични
длъжности по научно направление 4.3 Биологични
науки: професори: по специалност 01.06.26 Морфология за нуждите на секция „Експериментална
морфология“ – един; по специалност 01.06.19
Паразитология и хелминтология за нуждите на
секция „Експериментална паразитология“ – един,
със срок за подаване на документите 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25,
ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
4430
292. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурс за академична длъжност доцент по
професионално направление 5.7. Архитектура,
с т р ои т е лс т во и г е оде зи я, нау ч на спец иа лност „Обща, висша и приложна геодезия“, за
нуждите на департамент Геодезия – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3,
тел. 02/979 3322.
4438
146. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурси
за: професор в област на висше образование 3.
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Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология
на личността и творчеството), за нуждите на
секция „Психология на личността и методология
на психологичното измерване“ – един; доцент
в област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография – Структури на населението: възрастови,
етнически и миграции), за нуждите на секция
„Възпроизводствени процеси и структури на
населението“ – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6,
тел. 02/870 32 17.
4440
265. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор 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. Бончев, бл. 4, тел.
02/979 64 23, факс 02/870 74 98.
4445
266. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“, 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 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02/979 64 23, факс 02/870 74 98.
4446
8. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление
4.4. Науки за земята (Синтетични и природни
порести материали), за нуждите на направление
„Структурна кристалография и материалознание“.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
датата на обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи – в
канцеларията на института на адрес: София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел.
02/979 70 55.
4454
69. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс
за академична длъжност доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 01.06.13. Вирусология – един
за нуждите на „СБАЛХЗ“ – ЕАД, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – Служба личен състав на
НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26. За
справки – тел. 02/9446-999, вътр. 321.
4460

