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Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

 Конкурс за попълване състава на научния екип на ИОМТ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 

„Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

Срок за подаване на документите: от 09.11.2020 г. до 27.11.2020 г. 

Длъжност: изследовател с научна степен  

Свободни позиции: един брой за изследовател с научна степен 

Задължения: Да извършва индивидуални или съвместни научни изследвания по поставените 

задачи от ИОМТ в Работен пакет 2. Електронни оптични, сензорни и био-мехатронни системи и 

технологии 

Изисквания:  

- Научна степен „доктор” или „доктор на науките”, направление „Природни науки, 

математика и информатика“; 

- Академична длъжност „доцент” или „професор”; 

- Трудов стаж: минимум 15 години; 

- Публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази данни с 

научна информация: минимум 20 броя за последните 10 години; 

- Да е бил ръководител на национални или международни научни проекти. 

Необходими документи за кандидатстване: 

− Заявление (свободен текст с посочена позиция по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02  

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, за която 

кандидатства лицето, посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИОМТ – 

БАН); 

− Автобиография на английски (CV европейски формат https://europa.eu/europass/en ); 

− Диплома за висше образование; 

− Диплома за степен „доктор”/”доктор на науките” или техни еквиваленти; 

− 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.; 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, 

другите документи за придобита квалификация. След сравняване на съдържанието, 

оригиналите се връщат на приносителя. 

Документи се приемат от 09.11.2020 г. до 27.11.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа 

и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. Акад. Г. Бончев № 109, ИОМТ, 

деловодство. 

Етапи на конкурса: 

➢ Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на 

тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите 

кандидати на страницата на Института по оптически материали и технологии при БАН 

на адрес https://iomt.bas.bg/ в срок до 17:00 часа на 01.12.2020 г. 
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Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

➢ Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 14:00 ч. на 03.12.2020 г. 

➢ Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на Института по 

оптически материали и технологии при БАН на адрес https://iomt.bas.bg/ в срок до 17:00 

часа на 04.12.2020 г. 
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