
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ 

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА   

КООРДИНАТОР ВРЪЗКИ С БИЗНЕСА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ИНОВАЦИОННАТА ЕКОСИСТЕМА  

 

Основни функции и отговорности на експерта: 

1. Подпомага научноизследователската и развойна дейност чрез засилване на 

интердисциплинарния подход в приложните изследвания и тематично 

сътрудничество по веригата на стойността, както между звената на БАН от 

различни дисциплини, Центровете за върхови постижения (ЦВП), Центровете за 

компетентност (ЦК) и международната научна общност, така и чрез партньорство 

с бизнеса; 

2. Засилва и укрепва сътрудничеството между БАН и останалите елементи и 

организации на националната иновационна екосистема. 

3. Изгражда мрежа от потенциални партньори в иновационната екосистема на 

национално, европейско и международно ниво; 

4. Координира и подпомага взаимодействието и изграждането на сътрудничества 

между изследователските екипи на научните звена на БАН, Центровете за 

върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК) с представители 

на бизнеса; 

5. Подпомага насочването на приложните изследвания към стратегически 

изследвания, иновативни и технологични решения и нови знания, за 

трансферирането им в бизнес или обществена среда.  

6. Подпомага изграждането и реализирането на връзката наука-бизнес с фокус върху 

зелените и цифровите технологии; 

7. Съдейства за изграждането на модел и инструменти за институционална, 

основана на взаимен интерес, връзка с организации от бизнес-средите и 

съответните индикатори и показатели за следене на тяхната резултатност.  

8. Съдейства за изпълнението на индикаторите по проект „Повишаване на 

иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на 

зелените и цифровите технологии“ в рамките на Национален план за 

възстанвяване и устойчивост 

 

 

 

Финансирано от 
Европейския съюз 

СледващоПоколениеЕС 

 

План за възстановяване и 
устойчивост 

 
 
 
 
  
Република България 

 



 
 

9. Познава и чрез дейността си съдейства за изпълнението на Стратегията за 

развитие на Българската академия на науките през 2018-2030 г. и Националната 

пътна карта за научната инфраструктура на България, както и други 

стратегически документи и закони, отнасящи се до развитието на националната 

научно-иновационна система. 

 

 Изисквания: 

 Образование/ квалификация: висше образование в областта на техническите/ 

природните науки, математика и информатика/ Стопански науки 

 Професионален опит:  минимум 3 год. по специалността  

 Специфичен опит в областта на координиране/оценяване/участие на/в научно-

приложни и/или иновационни проекти и програми, предимство е посочените 

дейностти да са в областта на  зелените и цифрови технологии; или 

управление/мониторинг/оценка на научни инфраструктури; или иновационен 

мениджмънт, моделиране и консултиране:  минимум 1 год;  

 

Други условия: 

 Сключване на трудов договор на непълно работно време за срок до юни 2026 г.; 

 Часова ставка – в зависимост от квалификацията и специфичния опит 

 

Позицията се финансира от проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската 

академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ в рамките на 

Национален план за възстанвяване и устойчивост до юни 2026 г.  

 

Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт)   

2. Автобиография (CV европейски формат); 

3. Диплома за завършено висше образование; 

4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по 

преценка на кандидата. 

Документи се приемат до 22.01.2023 г. на електронни адреси: pvu_ban@cu.bas.bg и/или 

roza@cu.bas.bg. Оригиналите се представят при класиране и покана за назначаване.  

Етапи на конкурса: 

1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, 

които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите 

кандидати на електронната страница на Единния център за иновации 

https://www.jic-bas.eu/index.php/en/nplan, както и на БАН-А на адрес: www.bas.bg 

(рубрика Дейности/ Проекти на БАН по Националния план за възстановяване и 

устойчивост) 

2. Събеседване с допуснатите кандидати. 

3. Публикуване на списък със класираните експерти на електронната страница на 

Единния център за иновации https://www.jic-bas.eu/index.php/en/nplan, както и на 

mailto:pvu_ban@cu.bas.bg
mailto:roza@cu.bas.bg
https://www.jic-bas.eu/index.php/en/nplan
http://www.bas.bg/
https://www.jic-bas.eu/index.php/en/nplan


 
 

страницата на БАН на адрес: www.bas.bg (рубрика Дейности/Проекти на БАН по 

Националния план за възстановяване и устойчивост)  

 

За допълнителна информация: 

лице за контакти:  

Марин Пандев, Директор на Единния център за иновации 

e-mail: pandeff@jic.bas.bg  

тел:  (+359) 2 971 47 23  

 

 

 

 

 

http://www.bas.bg/
mailto:pandeff@jic.bas.bg

