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З А П О В Е Д 

 

НА РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН 

 

    05.11.2020 год.    № 2747       гр. Плевен 

СЪДЪРЖАНИЕ: Обявяване на конкурси за изследователи в Проект BG05M2OP001-1.002-0010, РП 1 

 

На основание Чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за висшето образование, чл. 41, ал. 1, т. 13 от Пра-

вилник за устройство и дейността на МУ-Плевен, сключен договор №BG05 M2OP001-2.009-

0031-C01 от 26.07.2018 г., във връзка с одобрен Проект  BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Цен-

тър за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и ми-

нимално инвазивна хирургия“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове и изискванията на Ръководство за изпълнение на административни 

договори за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ, съфинансирани от Европейския 

фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и техноло-

гично развитие“  на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам конкурси за назначаване на изследователи по позиции от проектното пред-

ложение за Работен пакет 1 (РП1)„Персонализирана медицина“, където не са предвидени кон-

кретно упоменати  лица, които да са били предмет на предварителна оценка в проектното 

предложение, както следва: 

1.1. Позиция 1 в табл. 6.94. от проектното предложение за длъжността Експерт, категория 

Водещ изследовател R2; 

1.2.  Позиция 7 в табл. 6.94. от проектното предложение за длъжността Лекар, категория 

Изследовател без научна степен R1; 

1.3.  Позиция 8 в табл. 6.94. от проектното предложение за длъжността Лекар, категория 

Изследовател без научна степен R1; 

1.4.  Позиция 10 в табл. 6.94. от проектното предложение за длъжността Химик, категория 

Изследовател без научна степен R1; 

1.5. Позиция 11 в табл. 6.94. от проектното предложение за длъжността Биолог, категория 

Изследовател без научна степен R1; 

1.6. Позиция 12 в табл. 6.94. от проектното предложение за длъжността Лаборант , кате-

гория Технически сътрудник; 
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2. Ръководителят на проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по 

персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирур-

гия“, съвместно с ръководителя на РП1, в срок до 10 ноември 2020 год., да организират изгот-

вянето и представяне в направление Човешки ресурси на изискванията за заемане на длъжнос-

тите за изследователи от Работен пакет 1 по цитираните позиции в т. 1 от тази заповед. 

3. Ръководителят на направление Човешки ресурси на МУ-Плевен да организира изготвя-

нето на обявите за провеждане на конкурсите, в които да бъдат посочени изискванията за зае-

мане на съответната длъжност, необходимите документи, които кандидатите следва да пода-

дат, сроковете за подаване и разглеждане на документите и състава на комисията, която следва 

да проведе обявените конкурси. 

4. Конкурсите да се обявят със срок седем работни дни, считано от датата на публикуване 

на обявите, в сайта на университета и Центърът за компетентност, заедно с всички необходими 

документи, които кандидатите следва да подготвят и подадат в направление Човешки ресурси 

на МУ-Плевен. 

5. Директорът на Центъра за информационно осигуряване (ЦИО), съвместно с ръководи-

теля на направление Човешки ресурси на МУ-Плевен и Експертът по информация и комуни-

кация на проекта да организират публикуване на информацията за конкурсите в сайтовете на 

МУ-Плевен и Центъра за компетентност. 

6. Настоящата заповед се издава във връзка с изискванията на проект BG05M2 OP001-

1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, 

роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ и изискванията на Ръководство за изпълне-

ние на административни договори за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ, съфи-

нансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни 

изследвания и технологично развитие“  на Оперативна програма „Наука и образование за ин-

телигентен растеж“ 2014-2020 г.,. 

7. Препис от настоящата заповед да се връчи на Ръководителя на проект №BG05 

M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и те-

лемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, ръководителят на Направление 

ОЧР и лицата пряко ангажирани с нейното изпълнение. 

 

 

 

РЕКТОР:           /П/ 

(проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:        /П/ 

Експерт УП, доц. Г. Цанев 
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