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                 АБИ Изх. № 25 
            26.04.2021 г. 

     
О  Б  Я  В  А 

 
 
Агробиоинститут /АБИ/, ССА, партньорска организация, участник в проект 
BG05M2OP001-1.002-0012, „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и 
отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ 
по процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ към ОП 
НОИР, търси да разшири състава на Екипа за изпълнение от АБИ по проект 
BG05M2OP001-1.002-0012 с „Изследовател R2“ участващ в изпълнение на задачи 
по характеризиране на генетичното и метаболитно разнообразие на естествени 
популации от лечебни и ароматни растения.  
 
Успешния кандидат трябва да отговаря на следните условия и изисквания: 
- завършено висше образование в областта на биологичните науки. Магистърска 
степен по ботаника или екология е предимство. 
- образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. 
Биологически науки. Защитен дисертационен труд в областта на ботаника или 
екология е предимство. 
- опит в провеждане на фитоценологичните изследвания на природни 
местообитания и флористични проучвания в България,  
- минимум три публикации в реферирани издания включващи фитоценологични 
изследвания и флористични проучвания, 
- добро владеене на английски език  
 
Участието в Екипа за изпълнение ще бъде въз основа на 
- назначаване на втори трудов договор към Агробиоинститут ССА, при 
съблюдаване на условията за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0012 и 
ОП НОИР 
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- почасово възнаграждение за категория „Изследовател R2“ определено въз основа 
на „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на 
лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите по процедура "Подкрепа за 
развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1" 
на ОП НОИР“ 
 
Основни отговорности: 
- участие в фитоценологични и флористични проучвания на естествени популации 
от лечебни и ароматни растения, морфологично характеризиране и документиране 
на представители от изследваните растителни видове, и събиране на проби за 
анализи на генетичното и метаболитно разнообразие в изследваните популации, 
във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0012 
 
Документи: 
- Молба  
- Диплома за висше образование  
- Диплома за ОНС „Доктор“ 
- Автобиография включваща списък с научните публикации на кандидата 
 
Документите се подават в запечатан плик, в срок до 14.05.2021 г.  в деловодството 
на Агробиоинститут, гр. София, бул. Драган Цанков 8. Справки на тел. (02) 9635407  
 
 
 
 
 
 
 
        …………/п., ЗЗЛД/.……… 
гр. София        Проф. дбн Иван Атанасов 
26.04.2021 г.        /Директор на АБИ/ 
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