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ПОКАНА 

за избор на ИТ експерт 

по проект 

BG05M2ОP001-2.016-0030-C01, "Модернизация на образователните решения 
за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства 

(МИKС-ИП)" 

Уважаеми колеги, 

БСУ изпълнява проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, "Модернизация на образователните 
решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", 
финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура 
BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 
"Образование и учене през целия живот". 

С настоящата покана каним ИТ експерт да вземе участие като част от екипа за организация 
и управление на проекта. Отговорностите на ИТ експерта по дейностите в проекта включват 
подпомагане изпълнението на дейностите по проекта, свързани с прилагане на 
информационни и комуникационни технологии; подпомагане технологично на 
изпълнението на дейностите по проекта, свързани с разработването на съвместни и 
самостоятелни програми, вкл. за дистанционно обучение; подпомагане изпълнението на 
дейностите по разработването на дигитално учебно съдържание и обучение в Бургаския 
свободен университет по отношение на ИТ инфраструктурата и софтуера; участие в 
дейностите, свързани с публичност и визуализация на проекта, публично представяне и 
отчитане на резултатите; участие в срещите на екипа по управление на проекта; участие в 
комуникацията и взаимодействието с другите университети партньори по проекта, вкл. с 
асоциираните чуждестранни партньори. 

Периодът на изпълнение на дейностите по проекта е от февруари 2022 до ноември 2023 г. 

Заинтересованите колеги за включване като ИТ експерт по проекта трябва да изпратят 
кратко резюме на своята квалификация и опит включващо: 

1. Административен опит – заемани длъжности и съответен професионален опит. 
2. Участие в национални и международни научни, образователни и приложни проекти. 
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3. Английски език. 

Всеки заинтересован за включване като експерт, трябва да изпрати молба/заявление за 
кандидатстване с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на е-
мейл: vessi@bfu.bg в срок до 21 февруари 2022 г. 

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се 
зададат на е-мейл: vessi@bfu.bg. 

 

07.02.2022 г. 

Гр. Бургас 
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