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Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

 

 

Конкурс за попълване състава на научен екип по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 - 

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ 

Срок за подаване на документите: от 01.06.2020 г. до 15.06.2020 г.  

 

Обява за попълване състава на научен екип 

по проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01 

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД) 
 

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01 - Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД) )“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова 

помощ,  набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните 

функции и задължения в научния екип: 

 

 №  Длъжност 

(функции) в екипа  

Необходима 

експертиза  

Стаж 

(професионално 

направление; брой 

години)/професионал

ен опит  

 

1.  Изследовател: 

Докторант и/или 

постдокторант 

Висше образование  Не се изисква 

 

 Необходими документи за кандидатстване:  
• Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни 

за контакт и адресирано до Директора на ИМК – БАН; 

• Автобиография (CV европейски формат);  

• Диплома за висше образование;  

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и 

правоспособност;  

• Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - 

трудова книжка (когато е приложимо) и др.;  

• Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).  
Документи се приемат от 01.06.2020 г. до 15.06.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес:  

гр. София - 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 107, ст. 55. 

Етапи на конкурса:  
1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят 

на изискванията; 

2. На 17.06.2020 г. – провеждане на събеседване с допуснатите кандидати; 

3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 19.06.2020 г.  

4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в научния екип на проекта според предвидения график на 

дейностите, за които са ангажирани;  

За допълнителна информация:  
Анелия Кехайова, e-mail: an_alexx@abv.bg; тел: + 359 29797055.  
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