
Приложение N2 2 към чл. 6, an. 2

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на подбор за участие в стипендиантска програlиа

1. Информация за администратIJваата структура
Наименование на административната Агенцыя за ядрено регул иране
структура

Наименование на административното Глав;а дирекция ,, Ядрена безопасност’
звено

2. Информация за стипеидиантската програма
- Ядрена енергетика и технологии

Специалност - Ядрена техника и ядрена енергетика

Брой стипендии 2

Размер на стипендията 330 ле.

Период, за който ее предоставя начало: 01. 01. 2019 г.
стипендията

Срок за придобиване на
образователно-квалификационна 2020 г.
степен

Срок, за който стипендиантьт е
задьлжен да работи в съответната З години
администрация

З. Специфични изисквания

- среден успех от курса на обучение от предходната година минимум 4, 50;

- владеене на английски език наработно ;и’во;

- компютърна грамотност;

4. Задьлжения на стипендиаiпа
1Ще извърнiва преглед и анализ на
документи, свързани с ядрената

Задачи, които ще изпълнява стипендиантьт ,.оезопасност, ядрената сигурност и
радиационната защита.

Очаква се стипендиаитьт да придобие
знания за практическите мерки
насочени към осигуряването на

Знания и умения, които се очаква безопасноспа на ядрените съоръжения.
емена ,,стипендиантът да придобие по нр t,типендиантьт ще придобие умения за

програмата събиране и систематизиране на
техническа информация от
разнообразии източници.

5. Начни на подбор

~ Писмена разработка (на място, еАЯfl
Писмен изпит и интервю по зададена тема и интервю.



6~iМiсто.и срок за подаване на докумейти

Адрес гр. София, бул. ‘LHипченски проход “ hi’ 69

Деловодството на АЯР, дирекция
Административно звено ,, Административно-правно, финансово и

стопанско обслужване”

Богдана Желязкова, тел.: 02 9406934, имейл:
b.gапеvа~bпга. bgЛице за контакт
д-р Петър Ванков, тел.: 029406932, имеил:
р. vankov’ bnra.bg

Краен срок за подаване на 21.11 2018г. ,

документите

Лично иди чрез пьлномощник (нотариално
Начни за подаване на документите заверено пълномои,. I в деловодството на

АЯР.

- науеб-страницата на АЯР в интернет:
vww. bnra. bg;

- на уеб-страницата за обяви за работа:
Общодостьпно място, на което ще се vvww.zapla,’a.bg;
публикуват списьци или други - на таблото на партерния етаж на
съобщения ~градата на посо чения по-горе адрес;

- на информационните табла на
1)изическия факултет на СУ и Технически
йниверситегп София.

дата на публикуване на обявлението 22.10.20182.

7~Не~бходими документи

1. Заявление по образец съгласно приложение No З от Наредбата за провеждането на
стипендиантска програма в държавната администрация.
2. Мотивационно писмо.
3. документ, удостоверяващ студентското положение на кандидата, когато той се
обучава в чуждестранно висше училище.
4. други документи, които да удостоверят наличието на специфични изисквания,
когато такива се изискват в обявлението.
5. декларация, че лицето е български гражданин, съглас”о приложение No 4.

* Документите по т. 1 и т. 5 i’

ст.н.с. д-р ЛЬЧЕЗАР 1’

Председател на
Агенцията за ядрено регули~

~т на кандидатите на място в АЯР.


