
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ 

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА   

ИТ СПЕЦИАЛИСТ 

Основни функции и отговорности: 

 

 Oсъществява текуща техническа поддръжка на електронната платформа (на български 

и английски език), включваща четири компонента: (i) виртуален демонстрационен 

център с продукти и технологии на Академията; (ii) регистър с информация за 

интелектуалната собственост на БАН, с възможност за тематично търсене на нови и 

поддържани обекти на интелектуална собственост на БАН; (iii) информация за текущи 

конкурси за финансиране на научни изследвания и достъп до финансиране, сключени 

лицензионни споразумения, договори за индустриално сътрудничество и др. и (iv) 

страница/форма за контакт и заявяване на интерес/предложение за съвместни 

разработки/решаване на технологична задача и/или експертна консултация; 

 Oсъществява текуща поддръжка на електронната страница на виртуалния инкубатор 

 Съдейства за създаване и подържане на бази с данни, част от електронната платформа 

и виртуалния инкубатор 

 Диагностициране и отстраняване на проблеми, както и разрешаване на инциденти, 

нарушаващи нормалната работа и достъпа до модулите на електронната платформа.  

 Създаване на резервно копие на сайта (backup) всяка седмица. 

 Промяна на архитектурата на сайта - добавяне на под-страници, 

създаване/пресвързване на връзки между страници. 

 Актуализиране на съдържанието на модулите чрез публикуване (качване) на 

материали (текстови, графични, видеа и др.), които са одобрени от Директора на ЕЦИ 

или упълномощени от него служители. 

 Редактиране на материали, които не са технически изправни (не са добре 

форматирани).  

 Разрешаване на проблеми, свързани с използването на функционалността на сайта. 

 Спазва правилата и нормативните актове по безопасни и здравословни условия на 

труд и противопожарна охрана, както и другите изисквания по чл. 126 от Кодекса на 

труда. 

 

 Изисквания: 

 Образование/ квалификация: висше образование (бакалавър или магистър) в областта на 

информационните и комуникационни технологии/математика и информатика/ техническите 

науки 

 

 

 

Финансирано от 
Европейския съюз 
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План за възстановяване и 
устойчивост 

 
 
 
 
  
Република България 

 



 
 

 Професионален опит:  минимум 3 год. по специалността  

 Специфичен опит в областта на информационните и комуникационни технологии; 

компютърни мрежи/работа с уеб приложения, поддръжка на интернет страници, 

задълбочено познаване на системи зауправление на съдържанието:  минимум 3 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 17.02.2023 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 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  
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