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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

КОНКУРС 

ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ 
BG05M2OP001-1.001-0008-C02: „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 Месечна 
заетост, 
часове 

Експерт -
архитект  

 Висше образование 
 

Специфичен опит в организация и 
извършване на контрол на дейности 
по  проектиране, СМР и строителен 
надзор – минимум 7 години 
  

20 

Асистент на 
ръководител
я на проекта 
 

 Висше образование 
  

Специфичен опит в 
изпълнението/администрирането на 
проекти - минимум 3 години 

пълен 
работен 

ден 

   

Необходими документи:  
 

 Автобиография (CV европейски формат); 

 Копие от диплома за завършено висше образование; 

 Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита 
квалификация, 

 Копие от трудова книжка или друг документ, доказваш професионален опит. 
 

Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден от  10:00 ч. до 17.00 ч. до 
31.10. 2018 г. 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  
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