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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №44 

30.08.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 22. август 2022 – 26. август 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: конкурс за постдокторски стипендии, за опитни изследователи, по 

програма CIVIS3i. Това е програма за международни, интердисциплинарни и 

междусекторни обучения и изследвания, предназначена за опитни изследователи от цял 

свят. CIVIS3i е програма, насърчаваща кариерното развитие на стипендиантите, 

предлагайки им както привлекателна среда за научни изследвания, така също и 

атрактивни възможности за обучение. Програмата се реализира от алианс, включващ 

10 водещи европейски висши училища, имащи изследователски статут. 

Университетите, набиращи стипендианти са: Aix-Marseille University (AMU, France), 

Université libre de Bruxelles (ULB, Belgium), Sapienza Universitá di Roma (SUR, Italy) и  

Universidad Autónoma de Madrid (UAM, Spain). Асоциираните партньори, предлагащи 

консултиране, обучение и възможности за командироване са: National and Kapodistrian 

University of Athens, University of Bucharest, Eberhard Karls Universität Tübingen, Stockholm 

University, University of Glasgow и Paris Lodron University of Salzburg. Координатор на 

програмата е Aix-Marseille University (AMU, France). В програмата партнират и 24 

неакадемични организации, предлагащи обучение и възможности за командироване. Ще 

бъдат отпуснати 16 стипендии. Определени са 5 основни изследователски теми, 

кореспондиращи с актуалните обществени предизвикателства. Всяка главна тема включва 

няколко подтеми. Една от петте водещи теми е „Здравеопазване“; 

Условия за допустимост:  

 необходимо е кандидатите да притежават докторска степен, към крайната дата за 

кандидатстване – 27. октомври 2022 год.; 

 ако не притежават докторска степен, кандидатите следва да документират и 

докажат изследователски опит от минимум 4 години, на пълно работно време. 

Опитът трябва да е натрупан преди 27. октомври 2022 год.; 

 кандидатите не може да са пребивавали или да са извършвали основната си дейност 

(работа, обучение и т.н.) в някоя от държавите, набиращи стипендианти – Франция, 

Белгия, Италия и Испания, за повече от 12 месеца, през трите години, предхождащи 

крайната дата за кандидатстване (т.е. между 27. октомври 2019 год. и 27. октомври 

2022 год.); 

 кандидатите следва да изберат изследователска група домакин в един от следните 

университети: Aix-Marseille University (AMU, France), Université libre de Bruxelles 

(ULB, Belgium), Sapienza Universitá di Roma (SUR, Italy), Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM, Spain). 
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Подаване на изискуемите документи: кандидатите следва да подадат необходимите 

документи онлайн, използвайки платформата за кандидатстване, която е достъпна 

посредством сайта на CIVIS3i и бутона APPLY. Платформата за подаване на 

документи ще бъде автоматично деактивирана в17:00 ч. (централноевропейско) 

време, на 27. октомври 2022 год. Изследователският проект, описан на максимум 10 

страници, следва да бъде международен, интердисциплинарен и междусекторен. Преди да 

подаде своето заявление, всеки кандидат следва да осъществи комуникация с потенциален 

съветник/ консултант от  CIVIS3i Alliance; 

Важни срокове:  

 краен срок за кандидатстване: 27. октомври 2022 год.; 

 период за оценка на кандидатурите: ноември 2022 год. – февруари 2023 год.; 

Ще бъдат селектирани 32-ма кандидати, които ще бъдат поканени за събеседване 

с комисията за подбор. Основните критерии за оценка на всеки един 

изследователски проект са: високи постижения, въздействие и изпълнение. 

Кандидатите, събеседвали с комисията, ще бъдат информирани за резултата от 

процедурата, в срок от две седмици, след последното събеседване. Одобрените 

кандидати ще бъдат помолени да потвърдят, че приемат стипендията. Те следва да 

направят това в рамките на две седмици. Кандидатите ще получат окончателно 

уведомление относно статута на кандидатурата си не по-късно от месец март 2023 

год.; 

 стартиране на проектите: февруари 2023 – юли 2023 год.; 

 продължителност на стипендиите: 24 месеца. 

Линк за детайлна информация:  

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/australia-nz/16-postdoctoral-fellowships-available-

various-domains-within 

Линк към ръковотството за кандидатстване:  

https://civis3i.univ-amu.fr/sites/civis3i.univ-amu.fr/files/media-

ressource/Guidelines_applicants_Call2_v2_1.pdf 

 

Предложение #1.2 

Относно: безвъзмездна финансова помощ за обмен – с цел обучение, предлагана от 

Network of European Neuroscience Schools (NENS). Субсидията е предназначена за 

магистри и докторанти, записани в програма, която е част от  NENS. Кандидатите следва 

да бъдат членове на  Federation of European Neuroscience Societies (FENS). Одобрените 

кандидати ще прекарат от един до три месеца в избрано от тях училище, членуващо в 

NENS, с цел обучение.  

Краен срок за кандидатстване: 15. октомври 2022 год.; 

Размер на финансовата помощ: 3000 евро. Допустимо е използването на сумата за 

настаняване и покриване на пътни разходи; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fens.org/careers/grants-and-stipends/grant/nens-exchange-grants 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/australia-nz/16-postdoctoral-fellowships-available-various-domains-within
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/australia-nz/16-postdoctoral-fellowships-available-various-domains-within
https://civis3i.univ-amu.fr/sites/civis3i.univ-amu.fr/files/media-ressource/Guidelines_applicants_Call2_v2_1.pdf
https://civis3i.univ-amu.fr/sites/civis3i.univ-amu.fr/files/media-ressource/Guidelines_applicants_Call2_v2_1.pdf
https://www.fens.org/careers/grants-and-stipends/grant/nens-exchange-grants
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 22. август 2022 – 26. август 2022) 

Предложение #2.1 

 

Относно: виртуален работен семинар „В търсене на причинна връзка: от 

невропсихиатричната генетика до патофизиологията“. Събитието е резултат от 

партньорството между: Нюйоркския геномен център (NYGC), Колумбийския 

университет, Калифорнийския университет в Сан Франциско ( UCSF ), Оксфордския 

университет, Националния институт за психично здраве  (NIMH) на САЩ, 

Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA) и Инициативата за изследване на 

аутизма на фондация Саймънс (SFARI). През последното десетилетие са установени 

множество фактори, причиняващи невропсихиатрични разстройства. Въпреки това 

напредъкът в идентифицирането на патофизиологичните процеси, свързващи причината 

и фенотипния ефект на гените, е ограничен. Очакванията са, участниците в семинара да 

анализират и да дадат оценка на актуалното състояние в тази научна област, да излязат с 

препоръки за бъдещи научни проучвания, които следва да бъдат предприети, както и да 

определят, в кои области, е нужно сътрудничеството между специалисти от различни 

специалности; 

Организатор: SFARI; 

Период на провеждане: 23. септември 2022 год., 10:00 a.m. – 6:00 p.m. източно време 

(САЩ и Канада). 

Линк за детайлна информация: 

https://mailchi.mp/sfari.org/analysis-of-postmortem-brain-tissue-from-the-autism-brainnet-

collection-2486893?e=04179963fd 

 

Предложение #2.2 

 

Относно: 3-та среща на върха на Европейската коалиция в областта на 

здравеопазването. Форматът на събитието ще бъде присъствен, като мястото на 

провеждане е Брюксел. Началото на EU Health Coalition е поставено през 2018 година, 

след първата по рода си среща, на върха на ЕС, по въпросите на здравеопазването. Тогава 

са фиксирани 20 препоръки, насърчаващи изграждането на ефективно общоевропейско 

здравеопазване. Понастоящем в коалицията участват 33 организации, свързани със 

здравеопазването. Водеща цел на обединението е поставяне на здравето и 

здравеопазването на първо място, сред европейските политики, така че да бъдат решени 

предизвикателствата, пред които са изправени здравните системи на всички европейски 

държави. Сдружението апелира за изграждането на ефективни и устойчиви здравни 

системи, акцентирайки върху ролята на координираните научни изследвания, върху 

равнопоставеността при достъпа до иновации и иновативни технологии и върху 

изграждането на общоевропейско дигитално здравеопазване. Коалицията изтъква 

необходимостта от изграждането на дългосрочна екосистема за подкрепа и стимулиране 

на научноизследователската и развойна дейност, в сферата на здравеопазването. Всички 

https://mailchi.mp/sfari.org/analysis-of-postmortem-brain-tissue-from-the-autism-brainnet-collection-2486893?e=04179963fd
https://mailchi.mp/sfari.org/analysis-of-postmortem-brain-tissue-from-the-autism-brainnet-collection-2486893?e=04179963fd
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тези въпроси ще бъдат поставени за обсъждане на предстоящата среща на високо 

равнище; 

Организатор: EU Health Coalition; 

Период на провеждане: 15. ноември 2022 год.; 

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

Краен срок за регистрация: 14. ноември 2022 год. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.euhealthcoalition.eu/event/eu-health-summit-2022-towards-a-eu-health-union/ 

 

Предложение #2.3 

 

Относно: виртуален семинар, иницииран от Federation of European Neuroscience Societies 

(FENS). Тема на обучението: “Neuroanatomical tract-tracing methods: classic techniques 

currently going viral”. Събитието е част от поредица от петъчни обучение, които са 

достъпни за всички невролози.  

Организатор: FENS; 

Период на провеждане: 16. септември 2022 год.; 

Такси за участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация; 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/fens-friday-

webinar-neuroanatomical-tract-tracing-methods-classic-techniques-currently-going-viral 

 

Предложение #2.4 

 

Относно: работен семинар „Анатомия и функция на префронталната кора при 

различните видове“, който ще се проведе в Париж (Франция), в периода 14. март 2023 

год. – 16. март 2023 год. Изучаването и разбирането на човешкия мозък, в голяма степен, 

се случва посредством работа върху животински модели, което предпоставя задълбочено 

съпоставяне между различните видове. Това важи особено за префронталната кора. 

Използвайки възможностите, които предоставя научноизследователската 

инфраструктура EBRAINS, участниците в обучението ще имат възможност да сравнят 

анатомията и функциите на префронталната кора при различните видове, по специално 

при хора, маймуни и мишки.  

Организатор: Human Brain Project; 

Период на провеждане: 14. март 2023 год. – 16. март 2023 год.; 

Краен срок за ранна регистрация: 21. ноември 2022 год.; 

Краен срок за регистрация: 28. февруари 2023 год.; 

Такси за участие: таксите варират от 75,00 евро до 200,00 евро, като е възможно 

освобождаване от такса за участие. Ако проявявате интерес към събитието и желаете да 

https://www.euhealthcoalition.eu/event/eu-health-summit-2022-towards-a-eu-health-union/
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/fens-friday-webinar-neuroanatomical-tract-tracing-methods-classic-techniques-currently-going-viral
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/fens-friday-webinar-neuroanatomical-tract-tracing-methods-classic-techniques-currently-going-viral
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бъдете освободен от такса, следва да кандидатствате за това на следния имейл адрес: 

workshop.edu@humanbrainproject.eu Може да направите това най-късно до 21. ноември 

2022 год.; 

Линк към таксите за регистрация: 

https://www.eventbrite.at/e/ebrains-workshop-prefrontal-cortex-across-species-registration-

372106700157 

Линк за детайлна информация: 

https://www.humanbrainproject.eu/en/education-training-career/workshops/pfc/ 

 

Предложение #2.5 

 

Относно: онлайн семинар, фокусиран върху Директива (ЕС) 2019/790, приета от 

Европейския парламент през 2019 год. Директивата, касаеща авторското право и 

сродните му права в цифровия единен пазар, следваше да бъде въведена в 

законодателствата на държавите членки на ЕС до 07. юни 2021 год. Директива (ЕС) 

2019/790 е част от цялостната стратегия на ЕС за актуализиране на набора от 

законодателни инструменти, регулиращи системата на интелектуална 

собственост в общността. Налице са основатели притеснения, че директивата би могла 

да възпрепятства свободното изразяване. Някои компании, опасявайки се да не нарушат 

новите закони за авторското право, биха могли да блокират публикации на отделни 

интернет потребители и така да ги лишат от правото им на свободно изразяване. Един от 

въпросите, на който ще получите отговор, участвайки в семинара, е: Какви са 

изискванията, за да се възползвате от изключението за дигитални трансгранични 

преподавателски дейности?; 

Организатор: Европейският съвет за иновации и Изпълнителната агенция за малки и 

средни предприятия; 

Период на провеждане: 13. октомври 2022 год.; 

Такси за участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinarthe-new-

copyright-directive-2022-10-13_en 

 

Предложение #2.6 

 

Относно: предстоящото пето обучение от поредицата From Lab to Market - 

Successful Technology Transfer Journeys. Представяните казуси, демонстрират и 

запознават заинтересованите страни със значението на патентите, при трансфера на 

технологии, от университетите и научноизследователските организации към компаниите 

и пазара. Предстоящото обучение представя Perceive3D – резултат от съчетаването 

на изследователски проект, за подобряване на хирургичната навигация, с 

предприемаческото мислене на водещ изследовател от Университета на Коимбра 

(Португалия). Експерт в областта на трансфера на технологии ще запознае участниците 

с изключителното значение на патентната защита както за достигането до 

mailto:workshop.edu@humanbrainproject.eu
https://www.eventbrite.at/e/ebrains-workshop-prefrontal-cortex-across-species-registration-372106700157
https://www.eventbrite.at/e/ebrains-workshop-prefrontal-cortex-across-species-registration-372106700157
https://www.humanbrainproject.eu/en/education-training-career/workshops/pfc/
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinarthe-new-copyright-directive-2022-10-13_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinarthe-new-copyright-directive-2022-10-13_en
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международните пазари, така също и за осигуряването на инвестиции, по време на 

продължителните фази на разработка и одобрение; 

Организатор: Европейският патентен офис и Европейското бюро за защита на 

интелектуалната собственост; 

Период на провеждане: 18. октомври 2022 год.; 

Такси за участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-lab-market-

successful-technology-transfer-journeys-case-perceive3d-2022-10-18_en 

 

Предложение #2.7 

 

Относно: виртуален семинар, озаглавен Споразумения за консорциуми. Всяка едно 

споразумение за консорциум дефинира правата и задълженията на партньорите, 

участващи в проекта. При повечето проекти с европейско финансиране се изисква такова 

споразумение, като то следва да бъде изготвено и разписано преди споразумението за 

безвъзмездна помощ. Участниците в обучението ще бъдат запознати със същността 

на споразумението за консорциум, ще бъдат наясно кога трябва да бъде разписан 

договорът за консорциум и кой трябва да разпише този договор. Ще се запознаят с 

различните видове споразумения за консорциуми. Ще узнаят какви въпроси трябва да 

разглежда едно споразумение за консорциум. Организаторите са предвидили сесия за 

въпроси и отговори; 

Организатор: European IP Helpdesk; 

Период на провеждане: 27. октомври 2022 год.; 

Такси за участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-consortium-

agreements-2022-10-27_en 

 

Предложение #2.8 

 

Относно: предстоящо виртуално обучение, организирано от Европейския колеж по 

невропсихофармакология (ECNP), целящо да запознае участниците с принципите и 

практиката на невропсихофармакология. За участие в семинара могат да кандидатстват  

всички изследователи, намиращи се на в началото на своята кариера. Кандидатите трябва 

да бъдат жители на европейска държава с развиваща се икономика. По време на всеки 

семинар ECNP традиционно присъжда две награди. След семинара, сертификат за участие 

ще бъде изпратен, по имейл, до всички участници, които са изгледали задължителните 

лекции и са посетили всички занятия, включени в семинара. 

Организатор: ECNP; 

Период на провеждане: 01. декември 2022 год. – 02. декември 2022 год.; 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-lab-market-successful-technology-transfer-journeys-case-perceive3d-2022-10-18_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-lab-market-successful-technology-transfer-journeys-case-perceive3d-2022-10-18_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-consortium-agreements-2022-10-27_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-consortium-agreements-2022-10-27_en
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Краен срок за кандиданстване: 25. октомври 2022 год.; 

Такси за уастие: без такса; 

Линк за детайлна информация: 

https://www.ecnp.eu/early-career-scientists/seminar 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 22. август 2022 – 26. август 2022) 

Новина #3.1 

 

Публикуван е примерен модел относно спазването на изискванията на Рамката за 

държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. 

 

Линк за детайлна информация: 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1069 

 

Новина #3.2 

 

Служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов заяви, че сливането 

на университетите не е на дневен ред. Той обясни, че обединението на вузове е залегнало 

в Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2021 - 2030 г. като мярка за 

повишаване на качеството, но това може да стане само с решение на Народното събрание. 

„За този процес са необходими поне няколко години. Това не е близка задача“, коментира 

проф. Пенов. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/5009 

 

Новина #3.3 

 

За обществено обсъждане в публикуван проект на ПМС за изменение и допълнение на 

ПМС № 228/20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за 

студенти в държавните висши училища на Република България. Крайна дата на 

общественото обсъждане: 21.09.2022 год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7050 

 

Новина #3.4 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалното 

заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност от 21-22 юли тази година. Основната 

тема на политическия дебат беше взаимодействието  и осъществяването на синергии 

между европейските и националните инициативи, програми и инструменти за 

насърчаване на научните изследвания и иновациите в Европа. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/5020 

https://www.ecnp.eu/early-career-scientists/seminar
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1069
https://www.mon.bg/bg/news/5009
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7050
https://www.mon.bg/bg/news/5020

