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Проект: BG05M2OP001-1.002-0012-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 
 
До служителите на Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН 
 
Уважаеми колеги, 
 
За попълване състава на научния екип на проект BG0M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво 

оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни 

биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG0M2OP001-
1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“, ИОХЦФ-БАН обявява конкурс за 

назначаване на петима изследователи (главен асистент, д-р) категория R2, и петима 
изследователи категория R1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 
За изследовател категория R2 
Образование/квалификация: Висше образование; образователна и научна степен „доктор“ в 

областта на химическите науки, биологическите науки, биоорганична и химия на природните 

продукти. 
Професионален опит: Минимум 2 години опит по специалността. 
За изследовател категория R1 
Образование/квалификация: Висше образование – магистър в областта на химическите науки, 
биологическите науки, биоорганична и химия на природните продукти. 
Професионален опит: Минимум 1 година по специалността. 
Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление в свободен текст, с посочване на обявената позиция, за която кандидатства, с 

посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИОХЦФ-БАН с посочване на 

проект BG0M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци 

от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. 
2. Автобиография (CV европейски формат) 
3. Диплом за висше образование, за ОНС „Доктор“ 
4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по 

преценка на кандидата. 
5. Документ за стаж по специалността 

 
Документи се приемат от 17.06.2022 г. до 27.06.2022 г, всеки работен ден от 10,00 до 12,00 ч. 

и от 13,00 до 16,00 ч. на адрес, гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 9, ет 2, 

Канцеларията на ИОХЦФ-БАН 
Етапи на конкурса: 
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на 

тези, които отговарят на изискванията. 
2. Събеседване с допуснатите кандидати 
3. Уведомяване на допуснатите кандидати по електронна поща 
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