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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №52  

09.12.2022 год.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  
(информацията е подготвена в периода 28. ноември 2022 – 08. декември 2022) 

Предложение #1.1  (покана за проектно предложение и информационна сесия) 

Относно: покана за проектни предложения “European Youth Together”; 

Дата на отваряне на поканата: 29. ноември 2022 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 09. март 2023 год.; 

Финансиране: Erasmus+ Programme (ERASMUS). 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-

TOG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,3

1094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;f

ocusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;p

rogrammeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCod

e=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTen

ders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState 

 

Относно: информационна сесия, касаеща поканата за проектни предложения “European 

Youth Together” за 2023 година. Присъединете се към инициативата, за да научите повече 

за поканата, която вече е отворена. Участвайки, ще получите ценна информация относно 

изготвянето на едно успешно предложение, както и относно процеса на подаване на 

Вашата кандидатура. Ще се запознаете детайлно с възможностите за финансиране, 

предвидени в рамките на програмата;  

Организатор: Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция за 

образование и култура; 

Период на провеждане: 15. декември 2022 год.; 

Такси за участие: без такса. Предварителна резервация не е необходима. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-european-youth-

together-eyt-2023-2022-12-15_en 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-european-youth-together-eyt-2023-2022-12-15_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-european-youth-together-eyt-2023-2022-12-15_en
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 28. ноември 2022 – 08. декември 2022) 

Предложение #2.1 

 

Относно: информационен ден относно новите теми, включени в работната програма 

WIDERA 2023-2024, целяща свързване на изследователи от различни националности и 

различни дисциплини. Действията за разширяване и укрепване на Европейското 

изследователско пространство подкрепят тези държави от Европейския съюз, които 

изостават в областта на научните изследвания и иновациите, така че те да увеличат своите 

резултати. Участниците в събитието ще получат полезна информация относно 

предстоящите покани; 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 12. декември 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация: 

https://research-innovation-

community.ec.europa.eu/events/212Ya9NuxRDW3TICABE5A4/overview 

 

Предложение #2.2 (информационен ден и възможност за създаване на партньорства) 

 

Относно: информационен ден относно програма „Хоризонт Европа“ в областта на 

клъстер 6 „Храни, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда“. 

Събитието, което ще се случи във виртуална среда, ще предостави на участниците 

информация относно възможностите и правилата за финансиране. Фокусът ще бъде 

насочен към работната програма за 2023 година, включваща 100 теми. Освен че ще 

получат ценни насоки и съвети относно процеса на изготвяне на едно успешно проектно 

предложение, участниците ще имат и възможност за откриване на съмишленици и 

установяване на партньорски отношения; 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 13. декември 2022 год. – 14. декември 2022 год; 

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

 

Линк за детайлна информация: 

https://research-innovation-

community.ec.europa.eu/events/2tcohVdY0dfgCvuJRj8RTw/overview 

 

Линк към работната програма: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-

2024/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2023-

2024_en.pdf 

 

Относно: виртуално събитие, целящо да събере всички заинтересовани страни, 

възнамеряващи да кандидатстват за финансиране от програма Хоризонт Европа, клъстер 

6: „Храни, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда“. Инициативата 

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/212Ya9NuxRDW3TICABE5A4/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/212Ya9NuxRDW3TICABE5A4/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2tcohVdY0dfgCvuJRj8RTw/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2tcohVdY0dfgCvuJRj8RTw/overview
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2023-2024_en.pdf
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ще Ви подпомогне в процеса на сформиране на консорциум, посредством който да се 

включите в предстоящите покани за проектни предложения. Периодът за резервиране на 

срещи е 12. декември – 18. декември. Платформата за намиране на партньори ще остане 

достъпна до края на месец януари, което е чудесна възможност за провеждането на 

допълнителни срещи.  

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 19. декември 2022 год.; 

Такса за участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация. Крайният 

срок, в който следва да направите Вашата регистрация за участие, е 15. декември 2022 

год.; 

Линк за детайлна информация относно брокерското събитие: 
https://he-2023-cluster6.b2match.io/ 

 

Линк към националните звена за контакт: 
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp;sortQuery=country;countryGroups=MS;countri

es=20000841;functions=12 

 

Предложение #2.3  (информационен ден и възможност за създаване на партньорства) 

 

Относно: виртуално информационно събитие, посветено на клъстер 1 

„Здравеопазване“ на програма „Хоризонт Европа“. Участниците ще получат ценна 

информация относно темите, заложени в работната програма за 2023 година.  

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 19. януари 2023 год.; 

Линк за детайлна информация относно информационния ден: 

https://research-innovation-

community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview 

 

Линк към работната програма_ Здравеопазване: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-

2024/wp-4-health_horizon-2023-2024_en.pdf 

 

Линк към работната програма_Мисии на ЕС : 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-

2024/wp-12-missions_horizon-2023-2024_en.pdf 

 

Относно: виртуално брокерско събитие, посветено на възможността за намиране на 

подходящи партньори за създаване на консорциум, посредством който да участвате в 

предстоящите покани за проектни предложения, заложени в работната програма 

„Здравеопазване“, както и в тази за европейските мисии – по-конкретно в частта на 

програмата, посветена на борбата и справянето с онкологичните заболявания. Събитието, 

което ще се случи посредством платформата B2match, е продължение на информационния 

ден и ще бъде подкрепено от националните звена за контакт.  

https://he-2023-cluster6.b2match.io/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp;sortQuery=country;countryGroups=MS;countries=20000841;functions=12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp;sortQuery=country;countryGroups=MS;countries=20000841;functions=12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp;sortQuery=country;countryGroups=MS;countries=20000841;functions=12
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-4-health_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-4-health_horizon-2023-2024_en.pdf
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Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 20. януари 2023 год.; 

Такса за участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация. Крайният 

срок, в който следва да направите Вашата регистрация за участие, е 16. януари 2023 

год.; 

Линк за детайлна информация относно брокерското събитие: 

https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2023.b2match.io/ 

 

Линк към националните звена за контакт/ Хоризонт Европа/ Здравеопазване: 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp;sortQuery=country;countryGroups=MS;countri

es=20000841;functions=7 

 

Предложение #2.4 

 

Относно: обучителен неврологичен курс на тема „Glial cells in health and diseases“, 

включващ както теоретичен, така също и практически модул. На участниците ще 

бъдат представени най-новите концепции и познания за биологията на глиалните клетки. 

Изследването на глиалните клетки е ключово за разбирането на това как функционира 

мозъкът и какво се обърква при появата на мозъчно заболяване. Курсът ще се осъществи 

в присъствен формат в Бордо, Франция;  

Организатор: CAJAL Advanced Neuroscience Training Programme; 

Период на провеждане: 19. юни 2023 год. – 07. юли 2023 год.; 

Таксa за участие: 3 950,00 евро, включваща такса за обучение, настаняване и изхранване. 

Програмата CAJAL предлага стипендия, покриваща таксата за участие. Ще бъдат 

отпуснати 4 стипендии;  

Краен срок за кандидатстване: 10. януари 2023 год. 

Линк за детайлна информация: 

https://cajal-training.org/on-site/glial-and-astrocyte-cells-in-health-and-diseases/ 

 

Предложение #2.5 

 

Относно: виртуална информационна сесия на тема “Maximizing the Impact of Horizon 

2020 project results”. Обучението има за цел да даде общ поглед върху възникването и 

развитието на правата върху интелектуалната собственост както по време на самия 

проект, така също и след приключването му. Участниците в семинара ще разширят 

своите познания относно: интелектуалната собственост при консорциумите; оценяване 

на стойността на интелектуалната собственост; средствата за повишаване на стойността 

на интелектуалната собственост; стратегиите за експлоатация на интелектуалната 

собственост и др. Опитни експерти ще анализират най-често срещаните грешки и ще дадат 

практически съвети за постигане на максимални резултати; 

 

Организатор: Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия; 

https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2023.b2match.io/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp;sortQuery=country;countryGroups=MS;countries=20000841;functions=7
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp;sortQuery=country;countryGroups=MS;countries=20000841;functions=7
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp;sortQuery=country;countryGroups=MS;countries=20000841;functions=7
https://cajal-training.org/on-site/glial-and-astrocyte-cells-in-health-and-diseases/
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Период на провеждане: 15. декември 2022 год.; 

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

 

Линк за детайлна информация: 

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

impact-h2020heu-project-results-2022-12-15_en 

 

Предложение #2.6 

 

Относно: възможността да участвате активно в конструирането на програмата на 

„Седмицата на валоризация на знанията на ЕС“ за 2023 година, като споделите 

Вашите най-успешни практики за превръщане на научните постижения и изобретения в 

конкретни решения, допринасящи за благото на обществото. Виртуалното събитие - 

„Седмица на валоризация на знанията на ЕС – 2023“, планирано за периода 25. април 

2023 год. – 28. април 2023 год., ще събере заинтересовани страни и политици от цяла 

Европа и ще стимулира както обмена на опит, така също и диалога относно 

начините за подобряване на инвестициите, капацитета и уменията в областта на 

валоризация на знанията в Европейския съюз. Традиционно университети, бизнес 

асоциации, изследователски организации, институции за изкуства и други заинтересовани 

страни помагат за оформянето на програмата, споделяйки своите най-добри практики във 

валоризацията на знанията; 

Организатор: Европейската комисия и Генералната дирекция „Изследвания и иновации“; 

Краен срок за участие в инициативата: 11. януари 2023 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/share-

your-best-practice-eu-knowledge-valorisation-week-2023-2022-11-29_en 

 

Предложение #2.7 

 

Относно: виртуално обучения за български учени, докторанти и студенти, 

организирано от Clarivate. Темата на предстоящото обучение, което ще се проведе 

посредством платформата Zoom, е „Съвети към авторите за успешно публикуване на 

научни публикации“; 

Организатор: Кларивейт (Web of Science); 

Период на провеждане: 14. декември 2022 год.; 

Такса за участие: без такса. Предварителна регистрация също не е необходима. 

Линк за детайлна информация: 

https://naukamon.eu/onlajn-obucheniya-na-clarivate-za-balgarski-ucheni-doktoranti-i-studenti/ 

 

Линк към срещата в платформата Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81414971511 

 

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/webinar-maximising-impact-h2020heu-project-results-2022-12-15_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/webinar-maximising-impact-h2020heu-project-results-2022-12-15_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/share-your-best-practice-eu-knowledge-valorisation-week-2023-2022-11-29_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/share-your-best-practice-eu-knowledge-valorisation-week-2023-2022-11-29_en
https://naukamon.eu/onlajn-obucheniya-na-clarivate-za-balgarski-ucheni-doktoranti-i-studenti/
https://us02web.zoom.us/j/81414971511
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III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 28. ноември 2022 – 08. декември 2022) 

 

Новина #3.1 

 

На 06. декември 2022 год. Европейската комисия прие основната работна програма 

на "Хоризонт Европа“ за 2023 – 2024. Работната програма се основава на приетия през 

март 2021 год. стратегически план на "Хоризонт Европа“ за 2021 – 2024. Последвайте 

линка, за да се запознаете с всички работни програми, одобрени от Европейската 

комисия на 06. декември 2022 год. 

 

Линк за детайлна информация:  
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-

programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en#view-

available-work-programmes 

 

Новина #3.2 

 

Европейската комисия прие годишната работна програма EU4Health за 2023 год. 

Бюджетът на програмата за предстоящата година възлиза на 735,8 милиона евро.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://hadea.ec.europa.eu/news/2023-work-programme-eu4health-out-2022-11-22_en 

 

Новина #3.3 

 

Как два проекта на Инициативата за иновативни лекарства (IMI) - EBiSC2 и FAIRplus - си 

партнират, така че да направят изследванията на стволовите клетки по-ефективни?  

 

Линк за детайлна информация:  
https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/fairer-and-faster-how-two-imi-projects-are-

working-together-help-make-stem 

 

Новина #3.4 

 

На 22 ноември 2022 год. ERC обяви победителите в поканата Starting Grants за 2022 

год. Финансиране ще получат 408 проекта. Последвайте линка, за да се запознаете с 6 

от печелившите проектни предложения.  

 

Линк за детайлна информация_1:  

https://erc.europa.eu/news-events/news/starting-grants-2022-highlighted-projects 

 

Линк за детайлна информация_2:  

https://erc.europa.eu/news-events/news/starting-grants-2022-call-results 

 

 

 

 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en#view-available-work-programmes
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en#view-available-work-programmes
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en#view-available-work-programmes
https://hadea.ec.europa.eu/news/2023-work-programme-eu4health-out-2022-11-22_en
https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/fairer-and-faster-how-two-imi-projects-are-working-together-help-make-stem
https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/fairer-and-faster-how-two-imi-projects-are-working-together-help-make-stem
https://erc.europa.eu/news-events/news/starting-grants-2022-highlighted-projects
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Новина #3.5 

 

Увеличават се чужденците, които учат висше образование в България. През учебната 

2021/2022 година техният брой е 16 525, което 8,2% от всички студенти в страната. През 

2013 г. делът им е бил двойно по-малък – 4,1%. Това става ясно от проект за актуализиране  

на Националната карта на висшето образование в Република България, който е 

публикуван за обществено обсъждане. Според документа България е първенец в целия 

ЕС по дял на чуждестранните студенти по медицински специалности. 58,5% от 

учещите „Медицина“ в страната са чужденци. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/5126 

 

Новина #3.6 

 

За обществено обсъждане е публикуван Проекта на Решение на Министерския съвет 

за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република 

България за 2022 год. С предложения акт се осигурява устойчивост на провежданата от 

Министерството на образованието и науката политика за повишаване качеството на 

висшето образование и постигане съответствие с динамиката на трудовия пазар. 

Очакваните резултати от прилагането на предложения проект на акт са свързани с 

повишаването на ролята на висшите училища като активен фактор за регионално развитие  

и подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование. Общественото 

обсъждане приключва на 29. декември 2022 год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7291 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mon.bg/bg/news/5126
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7291

