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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №42  

08.08.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 01. август 2022 – 05. август 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: покана за участие в конкурс по национална програма „Петър Берон. Наука и 

иновации с Европа“ за 2022 год., публикувана от фонд „Научни изследвания“ на 30. юли 

2022 год. Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в 

български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно 

признати научни резултати. Една от специфичните цели на инициативата е привличане в 

България на перспективни учени с международно признати научни резултати и 

подпомагане на тяхната бърза реинтеграция в българските висши училища и научни 

организации. 

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, 

участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да 

посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области попада темата на 

изследването им: химия, обществени и хуманитарни науки, икономически науки, 

информатика и инженерни науки, околна среда и науки за Земята, науки за живота, 

математика и физика.  

Програмата е предназначена за съвместни кандидатури на индивидуален 

изследовател и българско висше училище или научна организация. Бенефициентът е 

българското висше училище или научната организация. Изследователят трябва да е 

перспективен изследовател. Той може да е от всякаква националност. Не се прилагат 

възрастови ограничения. Изследователят трябва да се премести или да се е преместил от 

друга страна на територията на България, където се намира бенефициентът; 

Бюджет: ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти, по поканата за 

2022 година, е 960 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела 

на подадените допустими предложения за съответния панел. Всяко одобрено проектно 

предложение може да разчита на следното финансиране: 1) месечно възнаграждение на 

изследователя - до 3 800 лева (с включени осигурителни вноски на работодателя); 2) 

месечни разходи, свързани с научни дейности и научното управление по проекта – до 650 

лв.; 3) месечни административно управленски и институционални разходи – до 550  лв. 

Общият бюджет на проекта ще бъде изчислен съобразно продължителността на дейността 

в месеци, въз основа на горепосочените месечни суми (до 5000 лв. на месец); 

Краен срок за кандидатстване: 30. септември 2022 год. Предложенията следва да се 

подадат по електронен път, посредством „Системата за управление на националните 

инвестиции“ (СУНИ). 
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Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1462 

 

Предложение #1.2 

Относно: вече е публикувана пълната работна програма на Европейския 

научноизследователски съвет (ERC) за предстоящата 2023 година. Посредством линк, 

в раздел Новини на настоящия бюлетин, може да достигнете до програмата. Вече са факт 

и първите две покани за безвъзмездно финансиране, валидни за проекти през 2023 

година. 

Линк към първата покана:  

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants 

 

Линк към втората покана:  

https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 01. август 2022 – 05. август 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: обучение в сферата на финансите, насочено към стартиращи компании, 

опериращи в сферата на здравеопазването – медицински технологии, биотехнологии и 

дигиталното здравеопазване. Програмата, инициирана от EIT Helth, е разработена за 

МСП и стартиращи компании, търсещи възможности за допълнително 

финансиране. Участниците в обучение ще надградят своите финансови познания, ще 

придобият опит в изготвянето на финансови стратегии и планове. Ще имат възможност за 

контакт с опитни инвеститори, както и с експерти, имащи опит в привличането на 

финансови ресурси. Организаторите са предвидили и възможност за индивидуална 

консултация. Продължителността на обучение, което ще се случва във виртуална среда, в 

малки групи, е четири седмици. За желаещите да научат повече за програмата, 

организаторите са планирали онлайн семинари, които ще бъдат проведени на  31. 

август и на 21. септември. Необходима е предварителна регистрация; 

Организатор: EIT Helth; 

Период на провеждане: ноември 2022 год.; 

Такса участие: 1119,00 евро. Ще бъдат избрани три стартиращи компании, които ще 

получат отсъпка до 300,00 евро; 

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

Линк за детайлна информация: 

https://eithealth.eu/programmes/finance-booster/ 

 

 

 

 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1462
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
https://eithealth.eu/programmes/finance-booster/
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Предложение #2.2 

 

Относно: второто издание на форума „Жените и момичетата в науката, 

технологиите, инженерството и математиката (STEM)”. Събитието, подкрепено от 

Европейската комисия и главна дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ към 

комисията, е част от програмата на проекта „Момичета в кръговата икономика“ (Girls Go 

Circular), изпълняван от Европейския институт за иновации и технологии (EIT).  

Политици, икономически лидери, водещи представители на индустрията, 

академичните и научните среди, студенти и ученици ще се обединят в дебат по 

темата “Empowering Girls in Science and Technology”. Целта е откриването  на работещи 

механизми за постигане на равнопоставеност между половете, в сферата на науката и 

иновациите. Ще се търсят начини за насърчаване на реализацията, на момичетата и на 

жените, в инженерните и високотехнологичните специалности. Форумът ще се случи във 

виртуална среда;  

Организатор: Girls Go Circular и Европейската комисия; 

Период на провеждане: 26. октомври 2022 год.; 

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

 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/events/women-and-girls-stem-forum-0 

 

Предложение #2.3 

 

Относно: 20-минутна информационна сесия Horizon IP Scan, имаща за цел да 

предостави, на всички заинтересовани страни, информация относно управлението и 

валоризацията на правата върху интелектуалната собственост, при сътрудничество в 

сферата на научните изследвания и иновациите. Horizon IP Scan е безплатна услуга, 

инициирана от Европейската комисия. Тя е насочена към стартиращи фирми и 

МСП, участващи в проекти с европейско финансиране. В края на сесията, участниците 

ще знаят какво представлява Horizon IP Scan, кой може да ползва услугата и какви ползи 

предоставя тя.  

Организатор: IP Helpdesk; 

Период на провеждане: 14. септември 2022 год.; 

Такса за участие: без такса. Необходима е предварителна регистрация; 

 

Линк за детайлна информация: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-

session-2022-09-14_en 

 

Предложение #2.4 

 

Относно: онлайн семинар, касаещ интелектуалната собственост в сферата на 

биотехнологиите. Областта на биотехнологиите се счита за една от най-иновативните, 

що се отнася до разработването на нови приложения. Поради тази причина, защитата на 

https://eit.europa.eu/news-events/events/women-and-girls-stem-forum-0
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-session-2022-09-14_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-session-2022-09-14_en
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правата върху интелектуалната собственост, при биотехнологичните изобретения, е от 

изключителна важност. Участниците в семинара ще получат информация относно 

съответните права върху интелектуалната собственост, спецификата на интелектуалната 

собственост в областта на биотехнологиите, както и относно разработването и 

управлението на съответното IP портфолио; 

Организатор: Европейският съвет за иновации и Изпълнителната агенция за МСП; 

Период на провеждане: 21. септември 2022 год.; 

Такса за участие: без такса. Необходима е предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация: 

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

biotechnology-2022-09-21_en 

 

Предложение #2.5 

 

Относно: виртуално обучение на тема  “IP in Horizon Projects“ (H2020/HEurope). 

Семинарът има за цел да научи участниците как да преодоляват предизвикателствата, 

свързани с интелектуалната собственост, при научни и иновационни проекти, спечелили 

европейско финансиране. Включилите се в семинара ще получат информация и ще 

придобият знания по следните въпроси: какво е характерно за проектите, финансирани 

от Европейския съюз и какви партньорства са възможни; кои аспекти на интелектуалната 

собственост трябва да бъдат взети под внимание при съвместни изследователски проекти; 

на кои етапи от проекта интелектуалната собственост има значение; каква терминология 

бива използвана; режим за предоставяне на права за достъп и др. Предвидена е сесия за 

въпроси и отговори; 

 

Организатор: European IP Helpdesk; 

Период на провеждане: 29. септември 2022 год.; 

Такса за участие: без такса. Необходима е предварителна регистрация; 

 

Линк за детайлна информация: 

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

projects-h2020heurope-2022-09-29_en 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 01. август 2022 – 05. август 2022) 

Новина #3.1 

 

На заседание на Министерски съвет, проведено на 06. юли 2022 год., e приет доклад за 

създаване на мрежа от изследователски висши училища, в изпълнение на Националния 

план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fni.bg/?q=node/1459 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-biotechnology-2022-09-21_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-biotechnology-2022-09-21_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-horizon-projects-h2020heurope-2022-09-29_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-horizon-projects-h2020heurope-2022-09-29_en
https://www.fni.bg/?q=node/1459
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Новина #3.2 

 

Фонд „Научни изследвания“ отново удължи срока на поканата към учени за членове на 

ВНЕК по конкурси на фонда. Актуалният срок за подаване на заявления е 10. август 2022 

год.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fni.bg/?q=node/1468 

 

Новина #3.3 

 

Министерството на образованието и науката сключи ново тригодишно споразумение с 

Elsevier, валидно за периода 2022 -2025 година. В новото споразумение от съществено 

значение е пилотният проект за „Открит достъп“. Услугата предоставя право да се 

публикуват статии с отворен достъп в основните хибридни списания, собственост на 

Elsevier. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://naukamon.eu/nov-razshiren-dogovor-na-balgariya-s-elsevier-za-perioda-2022-2025-g/ 

 

Новина #3.4 

 

През месец юли Европейската комисия прие работната програма на Европейския съвет 

за научни изследвания (ERC) за 2023 година, чийто бюджет възлиза на почти 2,2 

милиарда евро – безвъзмездни средства, с които се очаква да бъдат подкрепени повече от 

1000 водещи изследователи. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://erc.europa.eu/news/erc-plans-2023 

Линк към работната програма: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-

call/2023/wp_horizon-erc-2023_en.pdf 

Новина #3.5 

 

Държавните висши училища и научните организации ще получат 5,2 млн. лв., за да 

увеличат докторантските стипендии от 750 на 1000 лв. Повишението беше заложено 

при актуализацията на бюджета. Повече пари ще вземат 3259 докторанти, в редовна форма 

на обучение, в държавни университети и 223 докторанти, в редовна форма на обучение, в 

научни организации. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4990 

 

 

 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1468
https://naukamon.eu/nov-razshiren-dogovor-na-balgariya-s-elsevier-za-perioda-2022-2025-g/
https://erc.europa.eu/news/erc-plans-2023
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023/wp_horizon-erc-2023_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023/wp_horizon-erc-2023_en.pdf
https://www.mon.bg/bg/news/4990
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Новина #3.6 

 

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува за ново публично 

обсъждане редактираните минимални национални изисквания за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и в 

научните организации. Становища и коментари се приемат до 30. септември 2022 год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4985 

 

Новина #3.7 

 

Държавата ще поема част от разходите за квартира на българските учители и 

университетските преподаватели, командировани зад граница. Промените включват 

също актуализация на размера на командировъчните пари във валута, в съответствие 

с настоящите икономически реалности. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4981 

 

Новина #3.8 

 

Висшите училища, по свой избор, да могат да се обединяват доброволно в ново 

юридическо лице на териториален, тематичен или смесен принцип. Да определят 

свободно съвместно обучение, съвместни учебни програми, да споделят академичен 

състав, да споделят съществуващата материална база и да създават нова. Това ще залегне 

в Закона за висшето образование (ЗВО), ако бъде реализирана Концепцията за промени в 

ЗВО за обединяване на висши училища в Република България, публикувана от 

Министерството на образованието и науката (МОН) за обществено обсъждане. 

Общественото обсъждане ще продължи до 30. септември 2022 год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4971 

 

Линк към проекта на концепцията за промени в ЗВО: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6991 

 

Новина #3.9 

 

Нов закон ще стимулира инвестициите на частния сектор в приложни научни изследвания. 

Бъдещият Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите (ЗННИИ) 

ще въведе финансови и други стимули за бизнеса, който подпомага работата на 

научните организации. Той ще създаде финансови, координационни и институционални 

инструменти, които ще подкрепят комерсиализацията на резултатите на приложната 

наука и ще стимулират предприемаческата култура в университетите. Това е записано в 

концепцията за закона, която е публикувана за обществено обсъждане. ЗННИИ ще замени 

сега действащия Закон за насърчаване на научните изследвания. Финална дата на 

общественото обсъждане: 25. август 2022 год. 

https://www.mon.bg/bg/news/4985
https://www.mon.bg/bg/news/4981
https://www.mon.bg/bg/news/4971
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6991
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Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4969 

 

Линк към проекта на ЗННИИ: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6988 

 

Новина #3.10 

 

За обществено обсъждане е публикуван проект на Иновационна стратегия за 

интелигентна специализация (ИСИС), 2021-2027 год. на Република България. 

Общественото обсъждане приключва на 31. август 2022 год.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7006 

Новина #3.11 

 

Бизнесът, индустрията и науката ще развиват съвместна научноизследователска 

дейност и ще създават нови технологични решения и модерни продукти. В 

следващите седем години в подобряването на взаимодействието помежду им, както и в 

разработването на повече иновации, ще бъдат инвестирани над 2 млрд. лв. Средствата 

са по новата за България програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация 

за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Проектът на програмата е публикува 

за обществено обсъждане. Крайната дата, до която може да изпратите Вашите коментари 

е 26. август 2022 год.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mig.government.bg/bg/news/biznesat-i-nauchnite-organizacii-sas-savmestni-

izsledvaniya-po-nova-programa-za-2-mlrd-lv-4298.html 

Линк към ПНИИДИТ: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6993 

Новина #3.12 

 

Европейската комисия приканва заинтересованите страни, от сферата на 

здравеопазването, да представят предложения за нов цикъл от тематични мрежи, 

организирани в рамките на Платформата за здравна политика на ЕС. Краен срок: 31. август 

2022 год.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://health.ec.europa.eu/latest-updates/call-proposals-2022-thematic-networks-deadline-

submissions-31-august-2022-2022-08-02_en 

Новина #3.13 

 

Асоциацията на европейските университети (EUA) обяви, че на 08. юли 2022 год. бе 

завършена и представена финалната версия на „Споразумението за реформиране на 

оценяването на научните изследвания“. Документът задава обща насока за промени в 

https://www.mon.bg/bg/news/4969
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6988
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7006
https://www.mig.government.bg/bg/news/biznesat-i-nauchnite-organizacii-sas-savmestni-izsledvaniya-po-nova-programa-za-2-mlrd-lv-4298.html
https://www.mig.government.bg/bg/news/biznesat-i-nauchnite-organizacii-sas-savmestni-izsledvaniya-po-nova-programa-za-2-mlrd-lv-4298.html
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6993
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/call-proposals-2022-thematic-networks-deadline-submissions-31-august-2022-2022-08-02_en
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/call-proposals-2022-thematic-networks-deadline-submissions-31-august-2022-2022-08-02_en
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практиките за оценяване на научните изследвания, изследователите и организациите, 

извършващи научни изследвания, като главната цел е да се постигне максимално качество 

и въздействие на научните изследвания. Процесът на подписване на споразумението 

от заинтересованите страни ще започне на 28. септември 2022 год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/news/reforming-research-assessment-agreement-now-final-2022-jul-

20_bg 

Новина #3.14 

 

В посолството на България във Вашингтон е проведена среща между посланика на 

България – г-н Георги Панайотов и ръководителите на отдела за международно 

сътрудничество на Националните институти за здравеопазване на САЩ (NIH). На 

срещата са били обсъдени възможностите за съвместно сътрудничество между научни 

организации и колективи от България и такива от САЩ. Стъпките за реализиране на 

контакти между български учени и техни колеги, от Националните институти за 

здравеопазване на САЩ, следва да бъдат осъществени директно от заинтересованите 

страни. Потенциални партньори могат да бъдат открити посредством следните два сайта: 

NIH Intramural Research Program (IRP) https://irp.nih.gov/ и NIH Intramural Database (NIDB) 

https://intramural.nih.gov При установяване на контактите следва да бъде спазен принципът 

„отдолу-нагоре“ (bottom-up), т.е. на ниво лаборатории. За да получите информация за 

приоритетните научноизследователски области на NIH, моля, последвайте първия от 

горепосочените линкове. Открийте раздел Scentific Focus Areas, където ще намерите 

списък с т.нар. NIH Investigators. Информацията е организирана по начин, който улеснява 

търсенето за взаимодействие по конкретни теми/области, а не по институти. След като 

бъде идентифициран NIH Investigator, с общи изследователски интереси, българските 

учени могат да установят директен контакт, за да координират възможностите за 

сътрудничество. Информация за участие в обучителни международни програми е налична 

на https://www.training.nih.gov/, а за международни изследователски програми или за 

специфични обучителни програми в двустранен план - на 

https://www.training.nih.gov/eligibility_wizard 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/news/reforming-research-assessment-agreement-now-final-2022-jul-20_bg
https://ec.europa.eu/info/news/reforming-research-assessment-agreement-now-final-2022-jul-20_bg
https://irp.nih.gov/
https://intramural.nih.gov/
https://www.training.nih.gov/
https://www.training.nih.gov/eligibility_wizard

