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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №30 

28.02.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ:  

(информацията е подготвена в периода 21. февруари 2022 – 25. февруари 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: отварянето на покани за проектни предложения по две европейски програми - 

EU4Health Programme (EU4H) и Digital Europe. Крайните срокове за подаване на готовите 

проектни предложения са 17. май 2022 год. и 24. май 2022 год.  От приложението към 

настоящия бюлетин може да се запознаете с подбраните покани за проектни 

предложения. 

Предложение #1.2 

Относно: конкурса за националните награди за наука „Питагор“ 2022, иницииран за 

поредна година от Министерството на образованието и науката. Наградите, имащи за цел 

насърчаване на върховните научни постижения и популяризиране на науката и научните 

изследвания, тази година ще се проведат по променен регламент. Проследете споделения 

линк, за да се запознаете с регламента на конкурса. Обособени са 7 отделни категории. 

Номинации за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група 

учени и индивидуални учени. Във всяка категория наградата се присъжда на един 

изследовател. Церемонията по награждаване ще се проведе около националния празник 24. 

май.  

Краен срок за подаване на предложения: 01. април 2022 год.; 

Награда: удостоеният с голямата награда „Питагор“ ще получи грамота, статуетка „Питагор“ 

и парична награда. Отличените с награда „Питагор“ ще получат грамота, плакет и парична 

награда. Всички кандидати, номинирани от журито, ще получат грамоти.  

Потенциални участници: научно-преподавателският състав на МУ-Варна; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.mon.bg/bg/100199 

Предложение #1.3 

Относно: обявени позиции за докторанти към Катедрата по молекулярна хранителна 

медицина, към Техническия университет в Мюнхен. Катедрата е ангажирана с няколко 

изследователски проекта, изучаващи различни аспекти на хранителната и метаболитната 

физиология, както и влиянието на храненето върху енергийния баланс. За повече информация 

се свържете с някой от ръководителите на групи. 

https://www.mon.bg/bg/100199
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Линк за повече информация:  

https://www1.ls.tum.de/en/mnm/home/ 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 21. февруари 2022 – 25. февруари 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: Reaxys User Day 2022, който ще се проведе онлайн на 06. април 2022 год. 

Участниците в събитието ще получат ценни съвети от експертите на Reaxys, така че да 

могат  максимално ползотворно да се възползват от базата с данни. Освен експертите на Reaxys 

ще чуете и учени от цял свят, които ще споделят своя опит относно бързото и надеждно 

търсене и намиране на необходимата им информация. Ще обогатите своя опит в търсенето 

на нужната Ви информация, благодарение на презентациите на утвърдени експерти от 

академичната общност и фармацевтичната индустрия. Екипът на Reaxys ще представи 

събитията, планирани за 2022 година.  

 

Организатор: Elsevier; 

Период на провеждане: 06. април 2022 год.; 

Такса участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.elsevier.com/events/conferences/reaxys-user-day-2022 

 

Предложение #2.2 

Относно: ISSCR организира семинар на тема Spatial Transcriptomics: From Methods to 

Insights, който ще се случи изцяло във виртуална среда. Технологичният напредък на 

съвременния свят разкрива нови възможности при изследването на стволовите клетки. 

Опитни учени от Великобритания, САЩ, Австралия и Швейцария ще презентират на 

участниците както познати и нововъзникващи технологии за пространствена „омика“, така 

също и статистически и изчислителни подходи за анализиране на получените масиви от данни. 

Обучението е разделено на четири части, като е възможна и регистрация само за една от 

четирите части.  

Организатор: ISSCR; 

Период на провеждане на обучението: 04., 11., 18. и 25. април 2022 год.; 

Такса участие: членове на ISSCR – без такса, нечленове – 180,00 USD за четирите части или 

50,00 USD за всяка една отделна част. Необходима е предварителна регистрация. Възможността 

за регистрация ще бъде преустановена 30 минути преди началото на всяка една част от 

обучението. 

Линк за детайлна информация:  
https://www.isscr.org/meetings-events/isscr-digital/spatial-transcriptomics 

https://www1.ls.tum.de/en/mnm/home/
https://www.elsevier.com/events/conferences/reaxys-user-day-2022
https://www.isscr.org/meetings-events/isscr-digital/spatial-transcriptomics
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Предложение #2.3 

Относно: възможността за преглед на Вашето проектно предложение по конкурси, обявени 

от Европейския съвет по иновациите (EIC), Европейския съвет за научни изследвания или по 

програмите Horizon Europe и Marie Skłodowska-Curie. Опитни експерти ще проверят Вашето 

проектно предложение, обръщайки особено внимание на въпросите, които са от 

изключително значение за оценителите от Европейската комисия.  

Организатор: EFMC; 

Такса участие: 1500,00 евро; 

Линк за детайлна информация:  

https://efmc.eu/h2020-eic-proposal-review/ 

 

Предложение #2.4 

Относно: поредицата от пролетни уебинари, обявени от издателство Elsevier. Първият 

семинар ще се проведе на 01. март 2022 год. Участниците ще научат повече: за критериите 

и процеса на оценяване на списанията в базата данни на Scopus; за минималните критерии и за 

оценката на съдържанието, извършвана от независими експерти от Съвета за подбор на 

съдържание и консултативния съвет. Ще бъде представена и услугата за предварителна оценка 

за списания, които планират да кандидатстват за индексиране в базата данни на Scopus.  

Организатор: Elsevier; 

Период на провеждане на първия уебинар: 01. март 2022 год., 10:00 (CET); 

Такса участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.elsevier.com/pl-pl/events/elsevier-training-and-demo-

webinars?utm_source=Elsevier&utm_medium=cnws 

Предложение #2.5 

Относно: EU Knowledge Valorisation Week 2022, инициирана от Европейската комисия. 

Събитието ще се случи изцяло във виртуална среда, в периода 29. март 2022 год. – 01. април 

2022 год. Изследователи, политици,  представители на бизнеса и на гражданското общество ще 

се обединят около въпроса – как да използваме високите научни постижения в полза на 

всички нас. Изграждането на една конкурентноспособна Европа минава през утвърждаването 

на успешни стратегии за превръщане на иновациите и на резултатите от научни 

изследвания в блага за обществото. По време на събитието ще бъдат представени студенти, 

млади изследователи и предприемачи, които са успешни примери за насърчаване на 

предприемачеството и валоризацията на знания. Ще бъдат представени различни подходи за 

финансиране на иновации и на бизнес идеи. В инициативата ще участват представители 

на водещи европейски университети, стремейки се да намерят отговор на въпроса как да се 

засили ролята на университетите в местните екосистеми за иновации. Ще бъдат презентирани 

https://efmc.eu/h2020-eic-proposal-review/
https://www.elsevier.com/pl-pl/events/elsevier-training-and-demo-webinars?utm_source=Elsevier&utm_medium=cnws
https://www.elsevier.com/pl-pl/events/elsevier-training-and-demo-webinars?utm_source=Elsevier&utm_medium=cnws
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добри практики на обединяване на промишлеността (бизнеса) и научните изследвания за 

справянето със значими обществени предизвикателства.  

Организатор: Европейската комисия и др.; 

Период на провеждане: 29. март 2022 год. – 01. април 2022 год.; 

Такса участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

Краен срок за регистрация: 30. март 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/events/eu-knowledge-valorisation-week-2022-2022-mar-29_en 

 

Предложение #2.6 

Относно: EBRAINS Brain Simulation School 2022, което ще се проведе в Палермо, в периода 

30. май – 03. юни. Целева аудитория на обучението са студенти магистри, докторанти и 

постдокторанти. EBRAINS Brain Simulation School 2022 има за цел да запознае участниците 

с най-новите постижения и иновации на цифровата инфраструктура за изследване на 

мозъка EBRAINS, създадена от проекта Human Brain. След като бъдат запознати с 

изследователската платформа EBRAINS, участниците ще придобият практически умения 

за използване на ресурсите на EBRAINS, така че да извършват свои собствени изследвания, 

да създават и управляват съвместен проект или да използват платформата EBRAINS за 

взаимодействие с други бази данни. 

Организатор: Italian National Research Council; 

Период на провеждане: 30. май 2022 год. – 03. юни 2022 год.; 

Място на провеждане: Палермо, Италия; 

Такса участие: таксата за участие все още не е посочена. Скоро ще бъде активирана 

възможността за регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.humanbrainproject.eu/en/education/BRAINSIM/ 

Предложение #2.7 

Относно: онлайн семинар на тема Effective IP and Outreach Strategies Help Increase the 

Impact of Research and Innovation, който ще акцентира върху ролята на комуникацията, 

разпространението и експлоатацията при проекти, финансирани от Horizon 2020. След 

изясняване на смисъла на трите горепосочени понятия - дефиниране на общото и различното 

между тях, участниците ще получат отговор на следните въпроси: защо кандидатите/ 

бенефициентите трябва да се грижат за комуникацията, разпространението и експлоатацията; 

кои са основните стъпки и инструменти, използвани за създаването на стратегии за 

комуникация, разпространение и експлоатация. Ще бъдат дискутирани основните аспекти, 

свързани с интелектуалната собственост и с управлението на иновациите.  

https://ec.europa.eu/info/events/eu-knowledge-valorisation-week-2022-2022-mar-29_en
https://www.humanbrainproject.eu/en/education/BRAINSIM/
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Организатор: Европейският съвет за иновации и Изпълнителната агенция за малки и средни 

предприятия; 

Период на провеждане: 09. март 2022 год., 10:30 – 12:00 (CET); 

Такса участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

Линк към електронния формуляр за подаване на заявка:  

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-effective-ip-and-

outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation-0_en 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 21. февруари 2022 – 25. февруари 2022) 

 

Новина #3.1 

 

Правителството на Германия инструктира университети в Германия да замразят 

академичните отношения с Русия, докато ЕС обсъжда дали да изключи Русия от европейските 

изследователски мрежи и инфраструктури. Въпреки шока от нахлуването на Русия в Украйна, 

някои университетски ръководители не намират прекъсването на сътрудничеството в областта 

на научните изследвания за уместно.  

 

Линкове за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/german-universities-told-freeze-ties-russia-retaliation-invasion 

 

Новина #3.2 

През тази година Министерството на образованието и науката (МОН) ще предложи 

промени в Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на академичния 

състав (ЗРАС). Те ще са съобразени със Стратегията за развитие на висшето образование в 

Република България (2021-2030). Целта е да се подобрят качеството на висшето образование и 

международната видимост на българските университети, така че в следващите години поне един 

да попадне в топ 500 на световна класация. 

 

Линкове за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4688 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4689 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4690 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4693 

 

Новина #3.3 

 

Европейският институт за иновации и технологии публикува новина за стартирането на 

своята нова база от документи, наречена Център за знания. Богатата сбирка включва 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation-0_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation-0_en
https://sciencebusiness.net/news/german-universities-told-freeze-ties-russia-retaliation-invasion
https://www.mon.bg/bg/news/4688
https://www.mon.bg/bg/news/4689
https://www.mon.bg/bg/news/4690
https://www.mon.bg/bg/news/4693
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селектирани документи, изготвени от Европейския институт за иновации и технологии и 

неговите Общности за знания и иновации, в периода 2020 година – февруари 2022 година. 

Хранилището за документи ще бъде актуализирано редовно. Документите са достъпни и от 

раздел Library на сайта на Европейския институт за иновации и технологии, където посредством 

филтриране може бързо да достигнете до нужния Ви документ.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-knowledge-center-your-one-stop-shop-information-about-

eit-community-now-live 

 

Новина #3.4 

 

Европейската университетска асоциация (EUA) предостави преглед на възможностите за 

финансиране на университетите от Европейския съвет за иновации (EIC). Университетите 

ще бъдат сред основните бенефициенти на работната програма на EIC за 2022 год., приета на 09. 

февруари 2022 год. EIC Pathfinder предлага безвъзмездни средства за научни изследвания, 

докато инструментът EIC Transition осигурява финансиране за валидиране на нова технология и 

разработване на бизнес обосновка. И в двата случая по-голямата част от финансирането ще бъде 

отпуснато чрез открити покани, без предварително определени тематични приоритети. 

Повечето покани ще бъдат отворени през месец март 2022 година.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://eua.eu/news/829:european-innovation-council-2022-%E2%80%93-new-funding-opportunities-

for-universities-begin-in-march.html 

 

Новина #3.5 

 

В ход е проект „Гласът на младите изследователи“. Проектът е финансиран от програма 

Еразъм +, осъществява се от сдружение „Асоциация на младите учени“ и е насочен към 

изследователи на възраст между 15 и 29 години. Основната цел на проекта е да засили 

сътрудничеството между младите изследователи в страната, чрез изработване на платформа за 

дигитално сътрудничество между тях. Първите дискусии се случиха в Пловдив, в периода 20. 

февруари -  21. февруари. Повече информация можете да намерите във Facebook. Срещите във 

Варна са планирани за месец април. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.sari.bg/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-

%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-

%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-

%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8/ 

Линк към Асоциацията на младите учени: 

https://thinktank-bg.eu/za-nas/ 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-knowledge-center-your-one-stop-shop-information-about-eit-community-now-live
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-knowledge-center-your-one-stop-shop-information-about-eit-community-now-live
https://eua.eu/news/829:european-innovation-council-2022-%E2%80%93-new-funding-opportunities-for-universities-begin-in-march.html
https://eua.eu/news/829:european-innovation-council-2022-%E2%80%93-new-funding-opportunities-for-universities-begin-in-march.html
https://www.sari.bg/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://www.sari.bg/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://www.sari.bg/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
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