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ние: сграда за търговия; сграда с идентификатор 
55155.508.281.2 със застроена площ 115 кв. м, брой 
надземни етажи 1, предназначение: сграда със 
специално предназначение. Имотът представлява 
действаща бензиностанция. Собствеността пре-
минава у купувача от датата на постановлението 
и същото подлежи на вписване от съдията по 
вписванията при Агенцията по вписванията по 
местонахождението на имота.
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31. – Националната музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява 
конкурси за прием на редовни докторанти за 
учебната 2021/2022 г. – държавна поръчка, в 
професионално направление 8.3. Музикално и 
танцово изкуство по следните докторски програми: 
„Звукорежисура и звуков дизайн за игри“ – една, 
към катедра „Теория на музиката“; „Камерно 
пеене – пиано“ – две, към катедра „Класическо 
пеене“; „Поп и джаз – пиано“ – една, „Поп и 
джаз – китара“ – една; „Поп и джаз – ударни 
инструменти“ – една, към катедра „Поп и джаз 
изкуство“; „Пиано“ – две, към Клавирна катедра; 
„Цигулка“ – две, „Класическа китара“ – една, 
към катедра „Струнни инструменти“; „Кла-
ринет“ – една, към катедра „Духови и ударни 
инструменти“, всички със срок 2 месеца от об-
народването в „Държавен вестник“. Конспекти и 
документи – в учебен отдел на НМА, бул. Евлоги 
и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747. 
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32. – Националната музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание 
чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за за-
емане на академични длъжности в професионално 
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 
за: професор по: Балетна режисура – един; Ба-
летно изкуство (Балетна педагогика) – един към 
катедра „Музикално-сценично изкуство“; доцент 
по: Цигулка – един, към катедра „Струнни ин-
струменти“; главен асистент по: Флейта – един, 
към катедра „Духови и ударни инструменти“; 
Тромпет и импровизация – един, към катедра 
„Поп и джаз изкуство“, всички със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти – в учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и 
Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.
5682

79. – Университетът по архитектура, стро
ителство и геодезия – София, обявява конкурси 
за приемане на редовни и задочни докторанти 
по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. 
съгласно РМС № 437 от 2.06.2021 г. по следните 
научни специалности (докторски програми):

Ши-
фър

Области на висше обра-
зование, професионални 
направления и докторски 

програми

Форми на 
обучение

редов-
на

задоч-
на

1 2 3 4

Професионално направление  
5.7. Архитектура, строителство 

и геодезия

Архитектура на сградите, 
конструкции, съоръжения и 
детайли към катедри:
„Промишлени и аграрни 
сгради“ – 2 бр.
„Обществени сгради“ – 2 бр. 
„Жилищни сгради“ – 2 бр.

6

Ши-
фър

Области на висше обра-
зование, професионални 
направления и докторски 

програми

Форми на 
обучение

редов-
на

задоч-
на

1 2 3 4

Синтез на архитектурата с 
другите изкуства, интериор 
и архитектурен дизайн

2

Териториално, ландшафтно 
устройство и градоустрой
ство

2

Строителни конструкции 
(стоманобетонни и зидани 
конструкции; стоманобе
тонни мостове; обследване 
и изпитване на строителни 
конструкции и съоръжения; 
метални конструкции; дърве
ни конструкции; комбинира
ни конструкции; стоманени 
и комбинирани мостове) към 
катедри: 
„МДПК“ по Стоманени 
конструкции – 1 бр. редов-
на форма и 1 бр. задочна 
форма, и по Стоманени 
и комбинирани мостове – 
1 бр. задочна форма
„Масивни конструкции“ –  
1 бр. редовна форма

2 2

Строителни материали и 
изделия и технология на 
производството им

2

Строителна механика, съ
противление на материали
те и теоретична механика 
към катедра „Строителна 
механика“ по Строителна 
механика

1 1

Автоматизация на инже
нерния труд и системи за 
автоматизирано проекти
ране (в строителство)

1 1

Технология и механизация 
на строителното произ
водство

1 1

Организация и управление 
на производството (стро
ителство)

2 1

Проектиране, строителство 
и поддържане на железни 
пътища и съоръжения

1 1

Проектиране, строителство 
и поддържане на улици, ав
томобилни пътища и съ
оръжения

3 2

Транспортни съоръжения 2 2

Земна основа, фундиране и 
подземно строителство 1 1

Земна и скална механика 1

Водоснабдяване и канали
зация 2
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Ши-
фър

Области на висше обра-
зование, професионални 
направления и докторски 

програми

Форми на 
обучение

редов-
на

задоч-
на

1 2 3 4

Хидротехническо строител
ство 1

Хидромелиоративно стро
ителство 1

Инженерна хидрология, хид
равлика и водно стопанство 2

Обща, висша и приложна 
геодезия, кадастрални и гео
информационни системи към 
катедри: 
„Геодезия и геоинформати-
ка“ – 1 бр. 
„Приложна геодезия“ – 1 бр.
„Висша геодезия“ – 1 бр.

3

Картография и ГИС 1

Фотограметрия и дистан
ционни методи 1

Земеустройство и опазване 
на земеделските земи (вкл. 
управление на имоти)

1

Общо: 39 12

В срок 2 месеца от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ кандидатите подават следните 
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2. 
автобиография; 3. диплома за придобита обра-
зователно-квалификационна степен „магистър“ с 
приложението и нотариално заверено копие от нея; 
кандидатите трябва да са завършили магистърски 
специалности, съответстващи на направлението, 
в което обучава факултетът, обявил конкурса; 4. 
лица, притежаващи дипломи за висше образова-
ние, издадени от чуждестранни висши училища, 
задължително преминават в УАСГ през процедура 
съгласно Наредбата за държавните изисквания за 
признаване на придобито висше образование и 
завършени периоди на обучение в чуждестранни 
висши училища, като след признаването могат да 
кандидатстват за обучение в докторска степен; 
5. други документи, удостоверяващи техните 
интереси и постижения в съответната научна 
област; 6. квитанция за платена такса 105 лв. 
(таксата се заплаща в касата на счетоводството 
на УАСГ – ректорат, заден двор, или по банков 
път). Подаването на документи става в съот-
ветните факултети, както следва: Архитектурен 
факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 
209, тел.: 963 52 45, вътр. 789, заместник-декан 
по учебната дейност; Хидротехнически факул-
тет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел.: 
963 52 45, вътр. 772 или 696, заместник-декан по 
учебната дейност; Строителен факултет – корпус 
Б, нова сграда, ет. 3, каб. 314, тел.: 963 52 45, 
вътр. 372, заместник-декан по учебната дейност; 
Факултет по транспортно строителство – корпус 
Б, нова сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел.: 963 52 45, 
вътр. 421, заместник-декан по учебната дейност; 

Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб. 
207, тел.: 963 52 45, вътр. 275, заместник-декан 
по учебната дейност.
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 883. – Университетът за национално и све
товно стопанство – София, на основание чл. 68, 
ал. 1 и 7 от Закона за висшето образование, чл. 3 
и чл. 7, ал. 1 от Закона за развитието на акаде-
мичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 
чл. 5 и чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане 
на ЗРАСРБ, Решение № 7 от 9.12.2020 г. на Ака-
демичния съвет на УНСС и Решение № 437 от 
2.06.2021 г. на Министерския съвет (МС) обявя-
ва конкурси за докторанти в редовна и задочна 
форма на обучение, субсидирано от държавата 
за учебната 2021/2022 г. съгласно приложението.

I. За докторантура могат да кандидатстват 
лица, които: 1. притежават българско гражданство; 
2. са граждани на държави – членки на Евро-
пейския съюз или Европейското икономическо 
пространство; 3. са чужди граждани със статут 
на постоянно пребиваващи на територията на 
Република България; 4. имат статут на бежанци.

II. Кандидатите са длъжни да притежават за-
вършена образователно-квалификационна степен 
„магистър“ със среден успех от дипломата не 
по-нисък от „добър“ (4,00).

III. Кандидатите за докторанти подават мол-
ба до ректора по образец в срок до 29.11.2021 г. 
Молбата се депозира в сектор „Докторантури“ 
към дирекция „Наука“, придружена от следните 
документи: 1. автобиография; 2. диплома за за-
вършено висше образование – магистърска сте-
пен (с приложението), или нотариално заверено 
копие от нея; 3. решение на Академичния съвет 
на УНСС или удостоверение от МОН за призната 
магистърска степен, ако дипломата е издадена 
от чуждестранно висше училище; 4. списък на 
публикации, на патенти и други документи, 
удостоверяващи интересите и постиженията в 
съответната научна област (ако има такива); 5. 
документ за платена такса за участие в кандидат-
докторантски конкурс в съответствие с Решение 
№ 373 от 22.04.2021 г. на МС.

IV. Чуждите граждани със статут на постоянно 
пребиваващи на територията на страната и тези 
със статут на бежанци представят и документ, 
удостоверяващ статута им в Република България, 
медицинско свидетелство, издадено от лечебно 
заведение в Република България, и две снимки.

V. Допускането на кандидатите до участие в 
конкурса се извършва от комисия, назначена със 
заповед на ректора на УНСС. Комисията разглежда 
документите на кандидатите, като взема решение 
за допускане до участие в конкурса в 20-дневен 
срок след изтичането на срока за подаване на 
документи. 

VI. Кандидатите се уведомяват писмено за 
допускането или недопускането им до участие 
в конкурсите в срок не по-късно от един месец 
преди датата на първия конкурсен изпит.

VII. Конкурсните изпити по специалността и 
избран чужд език (английски, френски, немски, 
испански, руски) се провеждат не по-рано от един 
месец след изтичането на срока за подаване на 
документите по т. III.

След решение на факултетния съвет успешно 
издържалите конкурса кандидати се зачисляват в 
докторантура със заповед на ректора на УНСС.


