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ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА БАЗА ОТ ЕКСПЕРТИ, КОИТО ДА ПОДПОМАГАТ
ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ПРОЕКТ „РЕКОНЕКТ“,

ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020 Г.

Институт  по  биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания  (ИБЕИ-БАН)  е

партньор  по  проект  „Регионално  сътрудничество  за  устойчиво  развитие  на

транснационалните екосистеми“, финансиран по програма „Балкани-Средиземно

море 2014 – 2020 г. 

В  изпълнение  на  специфичната  дейност  по  проекта:  Deliverable  5.3.4:

Интегриране  на  събрани  бази  данни  от  видове  в  Wiki  page  и  събиране  на

допълнителна  информация  по  тях,  както  и  обратна  връзка  с  координатора  на

проекта  по  конструиране  на  Wiki  page –  ИБЕИ-БАН  отправя  покана  до

заинтересовани  лица  да  подадат  автобиографии  с  цел  създаване  на  база  от

експерти, на които е възможно да бъдат възложени допълнителни дейности.

Отправяме  покана  до  заинтересованите  страни  да  представят  исканата

информация съгласно следните критерии: 

1. Да работят в сферата на информационните и комуникационните технологии и да 

имат поне 3 години опит в областта на компютърните разработки и 

програмиране;
2. Да имат умения в областта на Web design, Web development (PHP, MySQL), 

Graphic design, Wiki и др.;
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3. Експерти, които имат компетенции в областта на биологията и генетичните 

анализи;
4. Да имат участия в проекти и програми, финансирани от европейски фондове;
5. Да владеят писмено и говоримо английски език;

Срок  за  предоставяне  автобиографии:  30.11.2019  г.  Всички  експерти  ще

бъдат  включени  в  база  данни  от  външни  за  ИБЕИ-БАН  експерти,  като  при

необходимост от изпълнение на конкретна задача ще бъдат поканени един или

няколко,  които  в  най-пълна  степен  отговарят  на  изискванията  на  услугата.  За

изпълнение  на  конкретна  задача  с  експерта  (експертите)  се  сключва  нарочен

договор за услуга.

Максимално възнаграждение за един експерт е 9000 лв.

Автобиографиите се изпращат по електронна поща на следните адреси:

1. Стефания Клайн - stefaniaklayn@yahoo.com

2. Димитър Беров - dimitar.berov@gmail.com

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries

mailto:dimitar.berov@gmail.com
mailto:stefaniaklayn@yahoo.com

