
                              
 

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ – БАН), 
търси да назначи 

Експерт 7 „ Научен изследовател и ръководител екип “ 
В изпълнение на проект Проект BG16RFOP002-1.005-0256  Разработване на прототип 
на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда с 
бенефициент  АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, финансиран от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ – БАН е партньор, 
ИИКТ – БАН търси да назначи експерт, за осъществяване на дейности по: в 
провеждането на научно-изследователска и развойна дейност в областта на 
информационните технологии. В изпълнение на горното, експертът ще осъществява 
следните задачи: 
1. Ръководи екипа на Партньора по проекта 
1.1 Осъществява комуникация с ръководството на „Айсиджен Корпорейшън“ ООД и 
всички експерти пряко ангажирани в реализирането на проекта 
1.2. Организира и контролира процесите по извършване научно-изследователската по 
проекта: 
1.3 Пряко отговаря за по набиране и анализ на първични и вторични научно 
технологични данни, нужни за разработката на платформата  
1.4. Съблюдава разписването на техническия дизайн и техническата специфика на 
платформата, както и последващото програмиране на софтуерните модули и техните 
спецификации 
1.5. Ръководи разработването и провеждането тестовите сценарии и пряко отговаря за 
валидиране на постигнатите резултати  
Изисквания към кандидатите: 
1. Висше образование с минимум образователно-квалификационна степен 
"Доктор" в областите „Природни науки, математика и информатика” и/или 
„Технически науки“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления“, приет с ПМС № 125 от 2002 г. Квалификация:  
2. Придобита академична длъжност „Доцент“ в областта на информационните и 
комуникационните технологии.  
3. Професионален опит: минимум 5 г. опит в провеждането на научно-
изследователска и развойна дейност в областта на информационните технологии.  
4. Участие в най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в областта на 
информационните технологии.  
Начин на кандидатстване 
Биографии (CV) и молба за позицията ще бъдат приемани: 

• на имейл…iict@bas.bg.,  
• в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, блок 25A 1113 – София 

не по-късно от 29 юни 2018 г. 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------1/6 
BG16RFOP002-1.005-0256  Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", 
демонстриран в операционна среда с бенефициент  АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, , финансиран 
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 
от АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 
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Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ – БАН), 
търси да назначи 

 
Експерт 8 „ Научен изследовател“ 

 
В изпълнение на проект Проект 57 BG16RFOP002-1.005-0256  Разработване на 
прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна 
среда с бенефициент  АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, финансиран от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ – БАН е партньор, 
ИИКТ – БАН търси да назначи експерт, за осъществяване на дейности по: в 
провеждането на научно-изследователска и развойна дейност в областта на 
информационните технологии. В изпълнение на горното, експертът ще осъществява 
следните задачи: 
1. Осъществява научно-изследователската и развойна дейност по проекта 
1.1 Участва в изследователския процес по проучване, набиране и анализ на първични и 
вторични научно-технологични данни, нужни за разработката на платформата.  
1.2. Отговаря за разписването на техническия дизайн и техническата специфика на 
платформата. 
1.3 Подпомага процеса на програмиране на софтуерните модули и техните  
спецификации 
1.4. Участва в разработването и провеждането тестовите сценарии и валидиране на 
постигнатите резултати 
Изисквания към кандидатите: 
1. Висше образование с минимум образователно-квалификационна степен 
"Доктор" в областите „Природни науки, математика и информатика” и/или 
„Технически науки“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления“, приет с ПМС № 125 от 2002 г. Квалификация:  
2. Придобита академична длъжност „Доцент“ в областта на информационните и 
комуникационните технологии.  
3. Професионален опит: минимум 5 г. опит в провеждането на научно-
изследователска и развойна дейност в областта на информационните технологии.  
4. Участие в най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в областта на 
информационните технологии.  
 
Начин на кандидатстване 
Биографии (CV) и молба за позицията ще бъдат приемани: 

• на имейл…iict@bas.bg.,  
• в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, блок 25A 1113 – София 

не по-късно от 29 юни 2018 г. 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
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BG16RFOP002-1.005-0256  Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", 
демонстриран в операционна среда с бенефициент  АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, , финансиран 
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 
от АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 
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Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ – БАН), 
търси да назначи 

 
Експерт 9 „ Научен изследовател“ 

 
В изпълнение на проект Проект 57 BG16RFOP002-1.005-0256  Разработване на 
прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна 
среда с бенефициент  АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, финансиран от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ – БАН е партньор, 
ИИКТ – БАН търси да назначи експерт, за осъществяване на дейности по: в 
провеждането на научно-изследователска и развойна дейност в областта на 
информационните технологии. В изпълнение на горното, експертът ще осъществява 
следните задачи: 
1. Пряко участва в научно-изследователската и развойна дейност по проекта.   
1.1 Участва в изследователския процес по проучване, набиране и анализ на първични и 
вторични научно-технологични данни, нужни за разработката на платформата.  
1.2. Участва във формулирането на концепцията за платформата, в разписването на 
техническия дизайн и техническата специфика. 
1.3 Подпомага процеса на програмиране на софтуерните модули и техните 
спецификации. 
1.4. Участва в разработването и провеждането тестовите сценарии и валидиране на 
постигнатите резултати 
 
Изисквания към кандидатите: 
1. Висше образование с минимум образователно-квалификационна степен 
"Магистър" в областите „Природни науки, математика и информатика” и/или 
„Технически науки“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления“, приет с ПМС № 125 от 2002 г.:  
2. Професионален опит: Минимум 2 г. опит в провеждането на научно-
изследователска и развойна 
3. Участие в най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в областта на 
информационните технологии.  
 
Начин на кандидатстване 
Биографии (CV) и молба за позицията ще бъдат приемани: 

• на имейл…iict@bas.bg.,  
• в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, блок 25A 1113 – София 

не по-късно от 29 юни 2018 г. 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
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BG16RFOP002-1.005-0256  Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", 
демонстриран в операционна среда с бенефициент  АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, , финансиран 
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 
от АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 
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 Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ – 
БАН), търси да назначи 

 
Експерт 10 „ Научен изследовател“ 

 
В изпълнение на проект Проект 57 BG16RFOP002-1.005-0256  Разработване на 
прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна 
среда с бенефициент  АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, финансиран от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ – БАН е партньор, 
ИИКТ – БАН търси да назначи експерт, за осъществяване на дейности по: в 
провеждането на научно-изследователска и развойна дейност в областта на 
информационните технологии. В изпълнение на горното, експертът ще осъществява 
следните задачи: 
1. Пряко участва в научно-изследователската и развойна дейност по проекта.   
1.1 Участва в изследователския процес по проучване, набиране и анализ на първични и 
вторични научно-технологични данни, нужни за разработката на платформата.  
1.2. Участва във формулирането на концепцията за платформата, в разписването на 
техническия дизайн и техническата специфика. 
1.3 Подпомага процеса на програмиране на софтуерните модули и техните 
спецификации. 
1.4. Участва в разработването и провеждането тестовите сценарии и валидиране на 
постигнатите резултати 
 
Изисквания към кандидатите: 
1. Висше образование с минимум образователно-квалификационна степен 
"Магистър" в областите „Природни науки, математика и информатика” и/или 
„Технически науки“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления“, приет с ПМС № 125 от 2002 г.:  
2. Професионален опит: Минимум 2 г. опит в провеждането на научно-
изследователска и развойна 
3. Участие в най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в областта на 
информационните технологии.  
 
Начин на кандидатстване 
Биографии (CV) и молба за позицията ще бъдат приемани: 

• на имейл…iict@bas.bg.,  
• в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, блок 25A 1113 – София 

не по-късно от 29 юни 2018 г. 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
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BG16RFOP002-1.005-0256  Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", 
демонстриран в операционна среда с бенефициент  АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, , финансиран 
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 
от АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 
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Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ – БАН), 
търси да назначи 

 
Експерт 11 „ Научен изследовател“ 

 
В изпълнение на проект Проект 57 BG16RFOP002-1.005-0256  Разработване на 
прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна 
среда с бенефициент  АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, финансиран от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ – БАН е партньор, 
ИИКТ – БАН търси да назначи експерт, за осъществяване на дейности по: в 
провеждането на научно-изследователска и развойна дейност в областта на 
информационните технологии. В изпълнение на горното, експертът ще осъществява 
следните задачи: 
1. Пряко участва в научно-изследователската и развойна дейност по проекта.   
1.1 Участва в изследователския процес по проучване, набиране и анализ на първични и 
вторични научно-технологични данни, нужни за разработката на платформата.  
1.2. Участва във формулирането на концепцията за платформата, в разписването на 
техническия дизайн и техническата специфика. 
1.3 Подпомага процеса на програмиране на софтуерните модули и техните 
спецификации. 
1.4. Участва в разработването и провеждането тестовите сценарии и валидиране на 
постигнатите резултати 
 
Изисквания към кандидатите: 
1. Висше образование с минимум образователно-квалификационна степен 
"Магистър" в областите „Природни науки, математика и информатика” и/или 
„Технически науки“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления“, приет с ПМС № 125 от 2002 г.:  
2. Професионален опит: Минимум 2 г. опит в провеждането на научно-
изследователска и развойна 
3. Участие в най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в областта на 
информационните технологии.  
 
Начин на кандидатстване 
Биографии (CV) и молба за позицията ще бъдат приемани: 

• на имейл…iict@bas.bg.,  
• в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, блок 25A 1113 – София 

не по-късно от 29 юни 2018 г. 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
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BG16RFOP002-1.005-0256  Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", 
демонстриран в операционна среда с бенефициент  АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, , финансиран 
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 
от АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 
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Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ – БАН), 
търси да назначи 

 
Експерт 12 „ Научен изследовател“ 

 
В изпълнение на проект Проект 57 BG16RFOP002-1.005-0256  Разработване на 
прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна 
среда с бенефициент  АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, финансиран от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ – БАН е партньор, 
ИИКТ – БАН търси да назначи експерт, за осъществяване на дейности по: в 
провеждането на научно-изследователска и развойна дейност в областта на 
информационните технологии. В изпълнение на горното, експертът ще осъществява 
следните задачи: 
1. Пряко участва в научно-изследователската и развойна дейност по проекта.   
1.1 Участва в изследователския процес по проучване, набиране и анализ на първични и 
вторични научно-технологични данни, нужни за разработката на платформата.  
1.2. Участва във формулирането на концепцията за платформата, в разписването на 
техническия дизайн и техническата специфика. 
1.3 Подпомага процеса на програмиране на софтуерните модули и техните 
спецификации. 
1.4. Участва в разработването и провеждането тестовите сценарии и валидиране на 
постигнатите резултати 
 
Изисквания към кандидатите: 
1. Висше образование с минимум образователно-квалификационна степен 
"Магистър" в областите „Природни науки, математика и информатика” и/или 
„Технически науки“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления“, приет с ПМС № 125 от 2002 г.:  
2. Професионален опит: Минимум 2 г. опит в провеждането на научно-
изследователска и развойна 
3. Участие в най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в областта на 
информационните технологии.  
 
Начин на кандидатстване 
Биографии (CV) и молба за позицията ще бъдат приемани: 

• на имейл…iict@bas.bg.,  
• в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, блок 25A 1113 – София 

не по-късно от 29 юни 2018 г. 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
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