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      ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 
 

Институтът по Физиология на Растенията и Генетика – Българска Академия на Науките 

в качеството на бенефициент по одобрено проектно предложение №BG051PO001-3.3.06-

0025 "Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в 

областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на 

еукариотните организми" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 – „Подкрепа за 

развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” предоставена от 

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013, Министерство на образованието, младежта и 

науката, Република България, обявява конкурс за набиране на членове на целевата група по 

проекта - 42 броя.  

 

Изисквания към кандидатите:  

1. Кандидатите следва да бъдат докторанти, постдокторанти (до 5 години след 

придобиване на образователната и научна степен доктор), както и млади учени (до 

10 години след придобиване на магистърска степен) в областта на физиологията, 

фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните 

организми.  

Кандидатите следва да са в трудовоправни взаимоотношения с бенфициента Институт по 

Физиология на Растенията и Генетика-БАН, и с партньори: Софийски Университет „Св. 

Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Генетика” и Катедра „Зоология и 

антропология”, както и с Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН 

или с други институции с еквивалента или подобна сфера на дейност. 

 

Изискуеми документи: 

Кандидатите следва да представят следните документи: 



1. Заявление образец; 

2. Копие от Диплома за завършено образование (магистър, доктор) в съответната област; 

3. Копие от заповедта за зачисляване за докторант (важи само за докторантите); 

4. Автобиография по образец; 

5. Анотация на научната работна програма. 

 Кандидати, които не са приложили някой от изискуемите документи или не отговарят 

на посочените изисквания няма да бъдат допускани до участие. 

 При подаване на заявленията, кандидатите да посочат за контакт - адрес, телефон, 

факс, електронна поща. 

 При възникване на неоходимост за изясняване на определени обстоятелства, ИФРГ-

БАН, в качеството на бенефициент може да отправя запитвания до кандидатите или до 

съответните институции, в чиято компетентност е изясняването на възникналото 

обстоятелство. 

 Заявленията с приложени документи се приемат в срок до 17 часа на 18.10.2012 г. в 

канцеларията на Институт по физиология на растенията и генетика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 

21, София-1113, за участие в конкурс за набиране на членове на целевата група по проект 

№BG051PO001-3.3.06-0025 "Подкрепа за изграждане и развитие на млад 

конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, 

геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" по Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси”. 

 Лице за контакти: гл. ас. Мария Генева, тел. 02-979-26-89; e-mail: 

boykova2@yahoo.com, Институт по физиология на растенията и генетика, ул. Акад. Г. 

Бончев, бл. 21, София-1113 

   

 


