
7ВЕСТНИК “МАРИЦА”
ВТОРНИК, 21 ФЕВРУАРИ 2023 ПЛОВДИВ

О Б Я В А 

„ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО“ - ПЛОВДИВ

На основание Заповед № РД04-7/16.02.2023 
г. на директора на „Институт по овощарство“- 
Пловдив, се обявява:

1. На 20.03.2023 г. От 14.00 часа ще се прове-
де публичен търг с явно наддаване за отдаване 
под наем за срок от 7 /седем/ години на следния 
имот публична държавна  собственост, както 
следва:

Обекти, който се дават под наем - производ-
ствено-складова база:

Сграда 56784.13.28.1 - склад с застроена 
площ 78 кв.м, брой етажи - 1

Сграда 56784.13.28.4 - склад с застроена 
площ 586 кв.м, брой етажи - 1

Сграда 56784.13.28.2 - склад с застроена 
площ 75 кв.м, брой етажи - 1

три селскостопански сгради и прилежащи 
площи в размер на 2000 кв.м или части от тях, 
находящи се в недвижим имот с идентификатор 
56784.13.28, гр. Пловдив, местност „Ландос“, с 
обща площ от 12090 кв.м.

Начална месечна наемна цена - 2 000 лв. 
(две хиляди) лева или 1 лв. на м2 без ДДС при 
отдаване/наемане на части от имота. Депозит за 
участие в търга 100,00 лв. и стъпка на наддаване 
10%, при първоначален час на провеждане 14:00 
часа.

2. Депозит за участие в търга се вна-
ся по сметка на „Институт по овощарство“-
Пловдив: БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 
57UNCR75273154591701

Банков код BIC: UNCRBGSF Уникредит Бул-
банк АД

3. Търгът ще се проведе в сградата на „Ин-
ститут по овощарство“ - Пловдив. 

4. Огледът на обекта се извършва от лицата, 
закупили тръжни книжа след предварителна за-
явка в администрацията.

5. Заявленията и приложените към тях 
документи за участие в търга се внасят до 
16.00 часа на  17.03.2023 г. в стая № , в сгра-
дата на института.

6. Условия: За участие в търга се допускат 
еднолични търговци, юридически лица, които ня-
мат просрочени задължения към общината и 
държавата.

6.1. Необходими документи за участие в тър-
га на еднолични търговци и юридически лица: 
6.1.1. Удостоверение за липса на задължения 
към НАП;  6.1.2. Удостоверение за липса на за-
дължения към община Пловдив; 6.1.3. Документ 
за внесен депозит; 6.1.4. Удостове  ре-ние за ак-
туално правно състояние, издадено до 1 месец 
преди датата на провеждане на публичния търг 
с явно наддаване или Единен идентификационен 
код /ЕИК/; 6.1.5. Заявление за участие.

7. На неявилите се кандидати по неуважи-
телни причини депозитите не се връщат. Усло-
вията на търга за участие да се обявят на видно 
място в сградата на института.

8. Наемателите нямат право да преотдават 
наетите имоти на трети лица.

„На основание член 90 и член 91 от Кодекса на труда във връзка с член 
68, ал.3 ,5 и 7  от Закона за лечебните заведения в изпълнение на Заповед 
№ОА-42/10.02.2023 на изпълнителния директор на „УМБАЛ-Пловдив“ АД,  
„УМБАЛ-Пловдив“ АД

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

Лекар, началник отделение по Неонатология 
в „УМБАЛ-Пловдив“ АД

I. Начин на провеждане

1.Конкурсът за „Лекар, началник отделение по Неонатология в „УМБАЛ-
Пловдив“ АД ще бъде по документи и събеседване с кандидатите на тема 
“Управление и развитие на отделението“. Медицинска и икономическа ефектив-
ност на отделението. Контрол върху разходите и качеството на лечебната дей-
ност. Програма за обучение на персонала”.

II. Изисквания към кандидатите за длъжността Началник Отделение: 
1. Да  имат завършено висше медицинско образование.
2. Документ за придобита специалност по профила на отделението.
3. Трудов стаж най-малко 4 (четири) години след придобиване на специал-

ност.

III. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Автобиография;
3.  Документ за трудов стаж;
4.  Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше
медицинско образование;
5. Нотариално заверено копие от диплома за призната специалност.
IV. Краен срок за подаване на документите 30 дни след датата на публи-

куване на обявата във вестник „Марица“. 

Телефон за справки: 032/961811

  ЕЛИЦА КАНДЕВА

20 студенти от пло-
вдивски висши училища се 
борят за титлата “Студент 
на годината” в различни об-
разователни направления, 
а предложенията от цялата 
страна тази година са рекор-
ден брой - 140.

Най-много кандидати от 
Пловдив има сред възпи-
таниците на Медицинския 
университет - в категория 
„Здравеопазване“. Сериозни 
претенденти от ПУ „Паисий 
Хилендарски“ искат първо-
то място в „Правни науки“, 
а от АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев“ - в областта на 
изкуствата.

Кампанията „Студент на 
годината“ търси най-изяве-
ните младежи от вузовете в 
15 категории. За първи път 
Националното представи-
телство на студентските съ-
вети включва сред разделите 

и приз за български студент, 
който учи в чужбина, след 
като преди няколко издания 
въведе практиката да се на-
граждава и чуждестранен 
студент у нас. 

След изтичането на 
крайния срок за кандидату-
рите има предложения от 
САЩ, Италия и други запад-
ноевропейски страни, каза 
Антонио Дачовски, проект-
мениджър на инициативата.

Категориите в надпре-
варата са: педагогически 
науки, хуманитарни науки и 

социални науки; стопански 
науки; правни науки; при-
родни науки математика и 
информатика; технически 
науки; аграрни науки и ве-
теринарна медицина; здра-
веопазване; спорт; изкуства; 
сигурност и отбрана.

Присъждат се и награди 
за научни и граждански по-
стижения - в допълнителни 
категории, свързани с обра-
зование и доброволчество: 
чуждестранен студент в 
България; български сту-
дент, обучаващ се в чуж-

бина; студент доброволец; 
докторант на годината.

Националният приз 
„Студент на годината” се 
дава от 2006 г. по иници-
атива на делегатите в Об-
щото събрание на Нацио-
налното представителство 
на студентските съвети. 
Конкурсът има мисия да 
популяризира постиженията 
на българските студенти и 
докторанти.

Победителите ще бъдат 
обявени на 2 март на цере-
мония в аулата на УНСС.

  ЕЛИЦА КАНДЕВА

Пловдивският уни-
верситет дава старт 
на второто издание на 
Start-up Academy. След 
успеха на “Най-добър 
стартъп проект на ПУ” 
през 2022 г. конкурсът 
отново дава възмож-
ност на преподаватели, 
студенти и докторанти 
от университета да 
представят иновативна 
идея, да разработят 
стартъп проект и да 
получат подкрепа за 
реализацията му.

Предвидени са раз-
нообразни мероприятия 
за създаване на пре-
дприемаческа култура и 
умения сред студенти 
и преподаватели. Те ще 
продължат до 5 ноември 
2023 г. Конкурсът се про-
вежда под патронажа на 
ректора проф. д-р Румен 
Младенов.

Стартът ще бъде 
даден официално на 23 
февруари 2023 г. от 16 
часа в 6-а аудитория на 
Ректората с първата 

от планирания цикъл лек-
ции на представители 
от бизнеса. Срещите с 
ръководители и соб-
ственици на компании е 
предпоставка студенти-
те да видят, че добрият 
пример съществува, да 
се запознаят с особено-
стите на бизнес среда-
та и да бъдат активни.

Първите гост-лек-
тори от поредицата 
са Йорданка Палкова-
Патишанова (директор 
маркетинг, Taurus 
Communications) и Анто-
ния Дамянова (директор 
човешки ресурси, AIT 
International Transport).

Start-up Academy е 
платформа към Офиса за 
технологичен трансфер 
на ПУ “Паисий Хилен-
дарски“, която цели да 
подпомага предприема-
чи при стартиране на 
техния бизнес проект. 
Победител миналата 
година бе третокурснич-
ката от специалност 
“Софтуерни технологии“ 
Милена Русева с про-
ект за кафе занималня 
“Смарт лаб”.

От началото на 
2023 година Медицински 
университет-Пловдив 
започна изпълнение-
то на Стратегическа 
научноизследователска 
и иновационна програма 
за развитие (СНИИПР), 
финансирана от Нацио-
налния план за възстано-
вяване и устойчивост по 
Компонент “Иновативна 
България“, Инвестиция 
1 “Програма за ускоря-
ване на икономическото 
възстановяване и тран-
сформация чрез наука 
и иновации“ и Стълб 2 
“Създаване на мрежа от 
изследователски висши 
училища в България“.

Създаването на 
такава мрежа има за цел 
да бъде пилотиран модел 
за развитие на висшите 
училища, който да им 
помогне да повишат още 
повече качеството на на-
учноизследователската 

си дейност, да ускорят 
трансфера на техно-
логии и да подобрят 
взаимодействието си с 
бизнеса. Новият модел 
ще осигури необходими-
те условия за повишаване 
участието на изсле-
дователските висши 
училища в международни, 
европейски и национални 
програми, включително 
по рамковата програма 
на ЕС за научни изследва-
ния и иновации “Хоризонт 
Европа“.

Планира се до 2030 
г. изследователските 
висши училища да полу-
чават държавна субсидия 
за научна и иновационна 
дейност в размер на 
приблизително 40% по-
вече спрямо субсидията 
за обучение, заложена в 
Стратегията за разви-
тие на висшето образо-
вание 2021-2030 г.

Договорът за изпъл-

нение, сключен между фи-
нансиращия орган - фонд 
“Научни изследвания“, и 
Медицински универси-
тет-Пловдив, един от 
изследователските уни-
верситети в страната, е 
с период на изпълнение до 
юли 2026 г.

Дейностите по проек-
та са в 10 приоритетни 
за висшето училище 
направления: персона-
лизирана медицина, 
имунология, онкология, 
иновативни диагностич-
ни подходи за прецизна 
диагноза и таргетна 
терапия; молекулярна 
биология, насочена към 
неопластични и невроде-
генеративни заболявания; 
скрининг на лекарства и 
моделиране на болести, 
лекарствени биомате-
риали и наноструктури; 
здраве и качество на 
живот в зелена и устой-
чива околна среда; тран-

слационна невронаука; 
дигитално направлявано 
познание и когнитивно 
профилиране и др.

Програмата пред-
вижда привличане на 15 
водещи международни 
изследователи и включ-
ване на 25 млади учени и 
докторанти и 14 пост-
докторанти.

Планирани са дей-
ности за защита на 
интелектуалната соб-
ственост и технологи-
чен трансфер, които ще 
обучат научните групи и 
ще им помогнат при под-
готовката на заявки за 
патенти за изобретения 
и полезни модели.

При изпълнение на 
проекта се предвижда 
осъществяване на между-
народно сътрудничество 
в стратегическите 
за МУ-Пловдив научни 
направления и приложни 
изследвания, насочени 
към иновации.

По проекта МУ-
Пловдив ще създаде 
изследователски групи, 
ръководени от признати 
международни изсле-
дователи, които ще 
надграждат съществу-
ващия изследователски 
потенциал и ще съдейст-
ват за разпространение 
на научните резултати 
и насърчаване на орга-
низационна иновационна 
култура.

МУ-Пловдив стартира програма за стратегически 
изследвания и иновации за развитие

МУ-ПЛОВДИВ Е СРЕД  
НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ ВУЗОВЕ У НАС

Стартъп академия  
търси идеи за бизнес

Победителите ще бъдат обявени на 2 март

20 номинации от Пловдив  
за Студент на годината

Отличените пловдивски студенти 
в миналогодишното издание


