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проект BG05M2OP001-2.016-0003-C01 „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски"- гр. Велико Търново и 

Софийски университет "Св. Климент Охридски"- гр. София,,, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна 
техника, , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Във връзка със стартирането на работа по дейност 5 „Обучения на преподаватели 

от НВУ „Васил Левски“ и СУ „Св. Климент Охридски“ в България“ по проект 

BG05M2OP001-2.016-0003 „Модернизация на Национален военен университет "В. 

Левски" - гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр. 

София, в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, с настоящото съобщение уведомяваме, че стартира процедура за подбор на 

изпълнители по следните позиции:  

1. Преподаватели за провеждане на следните обучения: 

Курс по Географски информационни системи (GIS) – интензивно обучение 24 ч. 

Курс по Географски информационни системи (GIS) – 80 ч. 

Курс по WEB GIS – 80 ч. 

Курс по Географски информационни системи (GIS) – 160 ч. 

Курс по WEB GIS – 160 ч. 

 

Изисквания за заемане на длъжността: 

1. Образование в областта на: 4.4. Науки за Земята 

2. Преподавателски опит – над 2 г. 

 

Заинтересованите колеги за заемане на длъжността по проект BG05M2OP001-

2.016-0003 „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" - гр. Велико 

Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр. София, в 

професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника“, трябва да 

представят: 

• Заявление по образец 

• Автобиография (CV) 

• Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна 

професионална квалификация (специализация); 

• Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността 

на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други). 

Заявления за заемане на длъжността се подават в каб. № 257, Ректорат, Северно крило – 

гл. ас. д-р Надежда Жечкова или на мейл - nzhechkova@gea.uni-sofia.bg в срок до 

01.07.2022 г. 

  
Проф. д-р Климент Найденов 

Координатор на проект BG05M2OP001-2.016-0003 „Модернизация на Национален военен университет „В. Левски“ - гр. 

Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - гр. София, в професионално направление 5.3 Компютърна и 
комуникационна техника“ 
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