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Проект  BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и 

устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес 

за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

ОБЯВА №5 / 06.10.2017 г. 

за подбор на участници в целева група за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0028 

"Постигане на оптимална среда за обучение, научни  изследвания, иновации и устойчиво 

развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки:  

Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" 

 

 

Уважаеми колеги от Факултет по химия и фармация при СУ "Св. Кл. Охридски", 

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0028 се планира 

финансиране на участието на млади учени и преподаватели в работата на международни научни 

форуми с устен доклад или постерно съобщение. Целта на дейността – Дейност 7 от плана на 

проекта "Развитие на човешкия капитал чрез създаване на благоприятна среда за провеждане на 

научни изследвания и разпространение на резултатите от тях" – е да подпомогне 

разпространението на резултатите от научни изследвания, представянето им пред 

специализирана публика, и създаването на нови контакти с колеги от чуждестранни научни 

инфраструктури.  

 

За реализиране на Дейност 7 се обявява подбор на  

20 млади учени до 34 г. и преподаватели от ФХФ 

за участие в международни научни форуми в държави от ЕС,  

които ще се проведат в периода 01.01.2018 г. - 01.05.2018 г. 

 

Общи изисквания към кандидатите: 

1. Да не са участвали и да не участват като бенефициенти в други проекти по схеми 

BG051PO001/3.3.02 "Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади 

учени”, BG051PO001/3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени”, BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на 
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докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” и BG05M2OP001-2.009 

“Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади 

учени – фаза 1”, Дейност 7: Развитие на човешкия капитал чрез създаване на 

благоприятна среда за провеждане на научни изследвания и разпространение на 

резултатите от тях – финансиране на участие в международна проява - в 

качеството си на млади учени до 34 г. (докторанти и постдокторанти) или 

преподаватели, преминали програми за повишаване на квалификацията. 

2. Да са мотивирани да използват предоставената възможност за участие в 

специализиран научен форум с устен доклад или постерно съобщение. 

3. Да популяризират резултатите от изследванията си на специализирани форуми и в 

научни публикации.  

 

Кандидатите, желаещи да бъде финансирано участието им в международен научен 

форум, е небходимо да подадат следните документи: 

1. Заявление за участие в проекта – Дейност 7 – финансиране на участие в 

международен научен форум в ЕС (по образец), придружено от Формуляр с 

допълнителни данни (по образец). 

2. Автобиография (в европейски формат и със задължително посочване на електронна 

поща за контакт), включваща информация за научно-изследователска и проектна 

дейност на кандидата, списък на участия в научни форуми, публикации и участия в 

проекти през последните 5 години (ако кандидатът не е член на целевата група в 

други дейности). 

3. План-разпределение на разходваните средства за участие в научния форум 

(допустими разходи - пътни – до 1000 лв., квартирни – до 150 лв/нощувка, дневни – 

по 35 евро/ден, такса правоучастие – 1000 лв.; застраховка, максимален престой – 6 

дни).  

4. Декларация за участие в обучителните дейности по проекта и за предаване на научен 

отчет относно реализирания научен форум.   
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Оригиналите на документите за кандидатстване се предават на хартиен носител (в един 

екземпляр) в стая 107 (Виолета Илиева) и електронно (сканирано копие на оригиналните 

документи) на адрес edu_chemistry_pharmacy@abv.bg.  

 

Краен срок за подаване на документите – 31.10.2017 г. 

 

Подборът ще се извърши съгласно картата за оценка за участие в работата на 

международен форум. При необходимост ще бъде проведено допълнително събеседване. 

 

Избраните кандидати ще бъдат информирани по електронната поща до 10.11.2017 г.  

 

При възникнали въпроси, моля, обръщайте се към членовете на Оперативния екип на 

проекта доц. д-р Ивайла Панчева, гл. ас. д-р Мирослава Недялкова, доц. д-р Християн 

Александров и гл. ас. д-р Петко Петков на адрес edu_chemistry_pharmacy@abv.bg. 
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