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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №37  

13.06.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 06. юни 2022 – 10. юни 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: фонд „Научни изследвания“ публикува покана за кандидатстване по процедура за 

подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България. Целта на процедурата 

е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми на територията на 

Република България, чрез спазване на принципа на споделено финансиране, като по този начин 

се предостави възможност за активно участие в тях на български учени, с цел популяризиране 

на постигнати научни резултати и осъществяване на обмен на научни идеи и добри 

научноизследователски практики с учени от чужбина.  

Краен срок за кандидатстване: подаването към ФНИ на проектни предложения е възможно 

по всяко време на годината, а разглеждането им се извършва три или четири пъти годишно.  

С цел осигуряване на достатъчно време за разглеждане на проектното предложение и за 

подписване на договор за съфинансиране с ФНИ, проектното предложение трябва да бъде 

подадено съгласно следните срокове: 

 до 1 април – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 юли до 30 

септември на същата година; 

 до 1 юли – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 октомври на 

същата година до 31 март на следващата година; 

 до 1 ноември – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 април до 

30 юни на следващата година. 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1432 

Предложение #1.2 

Относно: фонд „Научни изследвания“ публикува покана за участие в конкурса „Българска 

научна периодика – 2023 год.“. Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага 

разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението 

на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна 

история. Конкурсът е насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2023 

година. 

https://www.fni.bg/?q=node/1432
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Бюджет: прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на „Българска научна 

периодика 2023 год.“ е 500 000 лв.; 

Срок за изпълнение на отделните проекти: 12 месеца; 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 29. юли 2022 год. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fni.bg/?q=node/1436 

Предложение #1.3 

Относно: конкурсната програмата „Предприемачи в науката“, разработена от фондация 

„Карол Знание“. Програмата цели подкрепа на български млади учени, работещи по значими 

научни теми и проекти, имащи практическа насоченост. За 2022 година фокусът на програмата 

ще бъде Impact Investing. За участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, 

които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие. Проектите със 

социално въздействие може да бъдат в секторите здравеопазване, микрофинансиране, 

продоволствена сигурност, зелена и чиста енергия, жилищно строителство. Програмата 

включва обучение, като в конкурса се допускат само участници, преминали обучението, с 

не повече от две отсъствия. Обучението ще се провежда онлайн, всяка сряда между 10:00 ч. 

и 12:00 ч., в периода от 21. септември 2022 год. до 30. ноември 2022 год. 

Краен срок за кандидатстване: 03. септември 2022 год.; 

Награден фонд: 30 000,00 лв.; 

 

Финансиране: фондация „Карол Знание“; 

 

Потенциални участници: студенти, магистърска степен на обучение; докторанти - редовна, 

задочна или свободна форма на обучение; учени, защитили докторска степен до 5 години преди 

датата на кандидатстване в конкурса. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://karollknowledge.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5

%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b2-

%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-2/ 

Предложение #1.4 

Относно: Extreme Light Infrastructure (Инфраструктурата за екстремна светлина , ELI) обяви 

първа покана към потенциални потребители да кандидатстват за достъп до 

инфраструктурата. Кандидатите могат да са учени не само от Европейското изследователско 

пространство, но и от цял свят. 

Краен срок за кандидатстване: приемането на заявки/предложения ще остане отворено до 31. 

август 2022 год. 

https://www.fni.bg/?q=node/1436
https://karollknowledge.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-2/
https://karollknowledge.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-2/
https://karollknowledge.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-2/
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Линк за детайлна информация: 

https://naukamon.eu/konkursna-sesiya-za-kandidatstvane-za-dostap-extreme-light-infrastructure-eli/ 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 06. юни 2022 – 10. юни 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: онлайн семинар, представящ инициативата на Европейския съюз „По-здрави 

заедно“. Инициативата обхваща следните ключови области: сърдечно-съдови заболявания, 

диабет, хронични респираторни заболявания, психично здраве и неврологични разстройства, 

детерминанти на здравето. В събитието ще участва г-жа Стела Кириакиду – европейски 

комисар по здравеопазване и безопасност на храните.  

 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 22. юни 2022 год.; 

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

 

Линк за детайлна информация:  

https://hadea.ec.europa.eu/events/webinar-healthier-together-eu-non-communicable-diseases-

initiative-2022-06-22_en 

 

Предложение #2.2 

Относно: EIT Higher Education Initiative. Една от целите на Европейския институт за 

иновации  и технологии (EIT) е повишаването на предприемаческия и иновационния 

капацитет на университетите в цяла Европа. За постигането на тази цел, Европейският 

институт за иновации  и технологии провежда пилотна инициатива, наречена “Higher Education 

Initiative". За да научите повече за проектите в рамките на инициативата, присъединете 

се към събитието EIT Higher Education Initiative, което ще се проведе на 15. септември 2022 

год., в Стокхолм. Събитието е част от т.нар. Innoveit weeks, планирани за периода 15. 

септември 2022 год. – 11. октомври 2022 год. Innoveit weeks ще събере на едно място както 

представители на индустрията и на водещите европейски университети, така също служители 

на стартиращи компании, учени, изследователи, инвеститори и политици.  

Организатор: Европейският институт за иновации  и технологии (EIT); 

Период на провеждане: 15. септември 2022 год.; 

Такса участие: без такса. Регистрация за събитието ще бъде възможна скоро; 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-higher-education-initiative 

 

 

https://naukamon.eu/konkursna-sesiya-za-kandidatstvane-za-dostap-extreme-light-infrastructure-eli/
https://hadea.ec.europa.eu/events/webinar-healthier-together-eu-non-communicable-diseases-initiative-2022-06-22_en
https://hadea.ec.europa.eu/events/webinar-healthier-together-eu-non-communicable-diseases-initiative-2022-06-22_en
https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-higher-education-initiative
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Предложение #2.3 

Относно: събитие “Resilience in Health”, част от предстоящите Innoveit weeks. 

Участниците в срещата ще получат ценна информация относно това как цифровите технологии 

биха могли да подкрепят и подобрят здравеопазването. Събитието ще се проведе в Париж.  

Организатор: Европейският институт за иновации и технологии (EIT); 

Период на провеждане: 21. септември 2022 год.; 

Такса участие: без такса. Регистрация за събитието ще бъде възможна скоро; 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/resilience-health 

 

Предложение #2.4 

Относно: среща на върха на Европейския институт за иновации и технологии, която ще 

се проведе на 11. октомври 2022 год. Предстои мястото на провеждане да бъде допълнително 

съобщено. По време на срещата участниците ще получат ценна информация относно основните 

инициативи и стълбове на Европейския институт за иновации и технологии. Ще бъде 

представена новата програма на института.  

Организатор: Европейският институт за иновации и технологии (EIT); 

Период на провеждане: 11. октомври 2022 год; 

Такса участие: без такса. Регистрация за събитието ще бъде възможна скоро; 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-summit 

 

Предложение #2.5 

Относно: тазгодишните “Brain Innovation Days”. В момента 179 милиона европейци 

живеят с мозъчни заболявания, като тенденцията е броят им да продължи да се увеличава в 

бъдеще. За много от тези мозъчни заболявания понастоящем няма успешни лечения. Това е 

едно сериозно предизвикателство пред всички изследователи и клиницисти. “Brain Innovation 

Days” e стъпка в посока справянето с това предизвикателство. Събитието дава възможност 

за обмен на информация и опит между клиницисти, изследователи, инвеститори и политици. 

Организатор: European Brain Council, с подкрепата на EBRA; 

Период на провеждане: 11. октомври 2022 год. – 12. октомври 2022 год.; 

Линк към таксата за участие:  

https://www.braininnovationdays.eu/tickets/ 

 

 

https://eit.europa.eu/news-events/events/resilience-health
https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-summit
https://www.braininnovationdays.eu/tickets/
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Линк за детайлна информация: 

https://www.braininnovationdays.eu/ 

 

Предложение #2.6 

Относно: среща на млади изследователи на тема „Нови дигитални инструменти за 

изследване на мозъка“. Човешкият мозък е изключително сложна система, която произвежда, 

обработва и предава информация по несравним начин. Проектът за човешкия мозък (HBP) 

обединява изследователи и учени, за да декодират механизмите, залегнали в основата на тази 

уникална система, като изследват човешкия мозък и неговите заболявания. HBP и EBRAINS, 

заедно с Университета в Загреб и HIBALL, канят цялата научна общност, по-специално 

изследователите в началото на кариерата, да се присъединят към предстоящото събитие за 

млади изследователи, което ще се проведе на 25. октомври 2022 год., в Задар, Хърватия. По 

време на това еднодневно хибридно събитие участниците ще имат възможност да научат повече 

по теми като анализ на големи данни, атласиране на човешкия мозък и изчислителна 

невронаука. 

 

Организатор: HBP, EBRAINS и HIBALL; 

Период на провеждане: 25. октомври 2022 год.; 

Такса участие: без такса. Регистрация за събитието ще бъде възможна скоро; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.humanbrainproject.eu/en/education/YRE2022-Croatia/ 

 

Предложение #2.7 

Относно: 5-та Международна конференция за мозъчна стимулация, която ще се проведе в 

Лисабон, в периода 18. февруари 2023 год. – 22. февруари 2023 год. Полето на мозъчната 

стимулация продължава да търпи феноменално развитие. Методите за стимулиране на мозъка 

бързо трансформират изследванията върху мозъчните механизми, от молекулярните към 

поведенческите, и предлагат нови подходи към терапията за мозъчните разстройства. 

Събитието ще събере инженери, психиатри, невролози, неврохирурзи и физици.  

 

Организатор: Elsevier; 

Период на провеждане: 18. февруари 2023 год. – 22. февруари 2023 год.; 

Краен срок за изпращане на абстракт: 09. септември 2022 год.; 

Краен срок за ранна регистрация: 02. декември 2022 год.; 

Линк към таксите за участие:  

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-brain-stimulation-conference/register 

https://www.braininnovationdays.eu/
https://www.humanbrainproject.eu/en/education/YRE2022-Croatia/
https://www.elsevier.com/events/conferences/international-brain-stimulation-conference/register
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Линк за детайлна информация:  

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-brain-stimulation-conference 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 06. юни 2022 – 10. юни 2022) 

 

Новина #3.1 

Министерският съвет одобри 7,5 млн. лева за изпълнението на първия етап от 

националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. Това е половината от общото 

финансиране за целия период на изпълнение 2022 год. – 2025 гoд. Съгласно описаните в 

програмата критерии средствата се разпределят между: 25 държавни висши училища, 

Българската академия на науките, Селскостопанска академия, Военномедицинска академия, 

Националния център по заразни и паразитни болести и Националния институт по метеорология 

и хидрология. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4883 

 

Новина #3.2 

 

Бюджетът на “Horizon Europe” за 2023 година, предложен от Европейската комисия, 

възлиза на 12,3 милиарда евро. Това е с около 100 милиона евро повече, в сравнение с 2022 

година. Към тази сума допълнително ще бъдат добавени 1,8 милиарда, идващи от фонда за 

възстановяване Next Generation EU, целящ устойчиво, съгласувано и справедливо 

възстановяване на държавите членки на ЕС от кризата, породена от пандемията от COVID-19. 

Предстои обсъждане на бюджета както от държавите членки, така също и от Европейския 

парламент.  

 

Линк за детайлна информация:  

https://sciencebusiness.net/news/commission-proposal-allocates-eu123b-horizon-europe-2023 

 

 

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-brain-stimulation-conference
https://www.mon.bg/bg/news/4883
https://sciencebusiness.net/news/commission-proposal-allocates-eu123b-horizon-europe-2023

