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КОНКУРС 

ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-

1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, 

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия - БАН, обявява конкурс за 

заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта: 

 

№ Длъжност (функции) 

в екипа 

Образование/ 

квалификация 

Професионален опит часова 

ставка 

заетост 

1 Юрист на проекта 

Предoставя правни консултации и становища във 

връзка с изпълнението на проекта, осъществява 

контрол по законосъобразност на документите, 

изготвяни в изпълнение на дейностите по проекта; 

съгласува по законосъобразност  на документации  за 

провеждане на обществени поръчки; участие в 

комисии на обществени поръчки; осъществява 

процесуално представителство за нуждите на проекта 

и др. 

 

висше 

образование, 

право 

професионален опит минимум 7 

год. по специалността 

специфичен опит – в областта на 

обществените поръчки, 

възлагане и контрол на 

обществени поръчки; 

участие/управление на проекти 

26 лв/ч 8 ч/ден 

максимален брой 9168 

човекочасове за срока 

на проекта, вкл. 

полагагаемия платен 

год. отпуск от 20 раб. 

дни 
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2 Експерт ЗОП 

Подготовка на документации и провеждане на 

обществените поръчки за избор на изпълнители 

на СМР, доставки и услуги; осъществява 

наблюдение и контрол за изпълнение на 

сключените договори за обществени поръчки за 

дейности, попадащи в обхвата на проекта и 

изпълнявани от партньори 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 и 17. 

висше 

образование, 

право 

професионален опит минимум 7 

год. по специалността 

специфичен опит – в областта на 

обществените поръчки, 

включително и такива за СМР, 

минимум 5 год. 

25 лв/ч 8 ч/ден 

максимален брой 8240 

човекочасове за срока на 

проекта, вкл. 

полагагаемия платен год. 

отпуск от 20 раб. дни 

 

3 Експерт ЗОП 

Подготовка на документации и провеждане на 

обществените поръчки за избор на изпълнители 

на СМР, доставки и услуги; осъществява 

наблюдение и контрол за изпълнение на 

сключените договори за обществени поръчки за 

дейности, попадащи в обхвата на проекта и 

изпълнявани от партньори 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 и 17. 

висше 

образование, 

магистър в 

областта на 

правни или 

стопански 

науки 

професионален опит минимум 7 

год. по специалността 

специфичен опит – в областта 

на обществените поръчки 

минимум 5 год; 

25 лв/ч 8 ч/ден 

максимален брой 4500 

човекочасове за срока на 

проекта, вкл. 

полагагаемия платен год. 

отпуск от 20 раб. дни 

 

4 Експерт ЗОП 

Подготовка на документации и провеждане на 

обществените поръчки за избор на изпълнители на 

СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение 

и контрол за изпълнение на сключените договори 

за обществени поръчки за дейности, попадащи в 

обхвата на проекта и изпълнявани от партньори 1, 

2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 17.  

висше 

образование, 

магистър в 

областта на 

правни или 

стопански 

науки 

професионален опит минимум 5 

год. по специалността 

специфичен опит – в областта 

на обществените поръчки 

минимум 5 год.; 

25 лв/ч 8 ч/ден 

максимален брой 3900 

човекочасове за срока на 

проекта, вкл. 

полагагаемия платен год. 

отпуск от 20 раб. дни 

 

5 Счетоводител 

оОсъществява финансовото управление и 

осчетоводяването на ниво проект и подготвя 

междинни и окончателни финансови отчети, 

висше 

образование, 

магистър в 

областта на 

професионален опит минимум 7 

год. в областта на 

счетоводството;  

специфичен опит – минимум 5 

22 лв/ч 8 ч/ден 

максимален брой 8240 

човекочасове за срока на 

проекта, вкл. 
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окомплектова и съхранява финансово–счетоводната 

информация и документация по проекта 

стопанските 

науки 

год в областта на бюджетното 

счетоводство и финансово 

отчитане на проекти  

полагагаемия платен год. 

отпуск от 20 раб. дни 

6 Експерт мениджър проект (организатор дейности) 

Отговаря за подготовката и прилагането на процедури 

и правила за управление на проекта, осъществява 

текуща комуникация и координация на действията с 

членовете на ЕУП в хода на изпълнение на конкретни 

задачи от дейностите по проекта; проследява 

подготовката на информацията и документацията, 

необходима за междинни и окончателни технически 

отчети 

висше 

образование, 

магистър в 

областта на 

правни, 

технически 

или стопански 

науки 

 

специфичен опит минимум 5 

год.   в подготовката, 

управлението и/или 

изпълнението на проекти и/или 

програми; 

26 лв/ч 8 ч/ден 

максимален брой 8448 

човекочасове за срока на 

проекта, вкл. 

полагагаемия платен год. 

отпуск от 20 раб. дни 

7 Експерт връзки с обществеността и масова 

комуникация 

Отговаря за планирането, изпълнението и 

отчитането на мерките за информация и 

комуникация; съблюдава за изпълнението на 

комуникационния план на проекта, визуализацията 

на проекта, контактува със звеното по 

комуникация на УО, подготвя материали и 

публикации за медиите и сайта на проекта, 

координира организирането на събития и др. 

публични прояви във връзка с изпълнение на 

проекта и популяризирането на резултатите от 

него 

висше 

образование, 

магистър 

специфичен опит минимум 3 

год. в областта на връзките с 

обществеността и масовата 

комуникация, включително и 

при изпълнение на проекти 

20 лв/ч  32 ч/месец 

максимален брой 1728 

човекочасове за срока на 

проекта 

 

Необходими документи за кандидатстване: 
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1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – 

БАН (Ръководител на проекта)  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО 

МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“  

2. Автобиография (CV европейски формат); 

3. Диплома за завършено висше образование; 

4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата. 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита 

квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя. 

Документи се приемат от 01.07.2019 г. до 09.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Институт по обща и 

неорганична химия - БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: 

info@svr.igic.bas.bg  

Етапи на конкурса: 

1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и 

публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg 

2. Събеседване с допуснатите кандидати. 

3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg  

За допълнителна информация: 

лице за контакти: Пламен Стефанов 

e-mail: stefanov@svr.igic.bas.bg 

тел: 02 979 2560 
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