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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №54  

12.01.2023 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  
(информацията е подготвена в периода 03. януари 2023 – 12. януари 2023) 

Предложение #1.1 

Относно: програма за индивидуална подкрепа “Bridge to Independence“, финансирана 

от една от най-големите благотворителни организации в САЩ – фондация „Саймънс“. 

Целта на програмата е да стимулира талантливи и обещаващи учени, намиращи се в 

началото на своята кариера, да провеждат проучвания в областта на аутизма. Въпреки че 

програмата е разработена за млади учени, фокусирани върху аутизма, поканата е 

отворена и за изследователи, които в момента не работят в тази сфера, но 

проявяват интерес към изследователски проект в областта на аутизма. Програмата 

е насочена към учени, притежаващи „докторска степен“ и/ или степен „доктор по 

медицина“, които към момента на кандидатстване за наградата не заемат титулярна 

позиция в академична институция, но възнамеряват да търсят и да заемат такава 

през предстоящата академична година – 2023/ 2024. Няма ограничение относно 

националността на кандидатите. Успешните кандидати ще получат както финансова, 

така също и менторска подкрепа при прехода от обучителната позиция - под 

ръководството на ментор, която заемат към момента, към титулярна научно-

преподавателска позиция в дадена академична институция. Наградата се състои от два 

компонента: двугодишна постдокторска стипендия (70 000 USD годишно + 10 000 

USD годишно) и тригодишно безвъзмездно изследователско финансиране (600 000 

USD). Процесът на кандидатстване и на предоставяне на наградата е двуетапен. Първият 

етап, въз основа на който се определят стипендиантите, има състезателен характер. 

Заинтересованите лица следва да подадат изискуемите документи най-късно до 16. 

февруари 2023 год. Въз основа на тези документи ще бъде извършена първоначална 

селекция на кандидатите. Кандидатите, преминали успешно през този етап, ще бъдат 

поканени на интервю, което ще бъде проведено в началото на юни 2023 год. – изцяло във 

виртуална среда. Стипендиантите, които ще бъдат информирани за статута си през юни 

2023 год., ще получат двугодишна постдокторска стипендия в институцията, в която 

заемат позицията постдокторант. Постдокторската стипендия включва годишна заплата, 

възлизаща на 70 000 USD, както и годишна надбавка за ресурси и професионално развитие 

в размер на 10 000 USD. В продължение на тези две години стипендиантите ще могат да 

разчитат и на ментор от фондация „Саймънс“. Стипендиантите разполагат с 24 месеца, за 

да си намерят и осигурят титулярна научно-преподавателска позиция в дадена академична 

институция. От 2023 отпада досегашното ограничение тази академична институция да 

бъде в САЩ или Канада. След подсигуряване на своята титулярна позиция, 

стипендиантите следва да активират втория компонент на наградата – безвъзмездното 
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изследователско финансиране. За да се случи това, стипендиантите трябва да подадат 

съответното заявление, което ще бъде разгледано и одобрено от фондацията. Финансите 

се администрират от институцията, в която стипендиантът е получил титулярна 

преподавателска позиция;  

Краен срок за кандидатстване: 16. февруари 2023 год.; 

Финансиране: фондация „Саймънс“;  

Размер на стипендията:  

 двугодишна постдокторска стипендия: 

- годишна работна заплата 70 000USD; 

- годишна надбавка 10 000 USD; 

 безвъзмездно изследователско финансиране: 

- 600 000 USD за период от три години. 

Линк за детайлна информация:  

https://www.sfari.org/grant/bridge-to-independence-award-request-for-

applications/?mc_cid=9acd571dfd&mc_eid=95520f4d4a 

 

Линк към записа на информационната сесия, състояла се на 08.12.2022 год.: 

https://www.simonsfoundation.org/funding-opportunities/simons-foundation-independence-

award-rfas-informational-session-and-conversations-with-current-fellows/?swcfpc=1 

 

Предложение #1.2 

Относно: тазгодишното издание на наградата на Ерик Кандел – бележит учен, 

получил Нобелова награда за медицина и физиология през 2000 год. „за откритието на 

принципите на краткосрочната и дългосрочната памет на молекулярно ниво“. Наградата 

е учредена през 2009 год. и цели както да отличи постиженията на изключително 

талантливи млади учени, ангажирани в областта на неврологията, така също и да 

подпомогне тяхната кариера на изследователи. Наградата, която е под патронажа на 

министъра на образованието и научните изследвания на Германия, се присъжда на всеки 

две години от фондация „Hertie”, в сътрудничество с FENS. Номинираните кандидати 

следва да бъдат изявени млади невролози, които са демонстрирали изключителна и 

независима научна креативност и продуктивност. Допустимата възрастова граница, 

която е 40 години, би могла да бъде завишена при специфични обстоятелства – отпуск 

по майчинство или бащинство. Кандидатите следва да бъдат европейски граждани. 

Победителят ще бъде избран от международно жури, включващо трима носители на 

Нобелова награда. Победителят ще бъде обявен официално на 22. юли 2023 год., по време 

на World Brain Day. Наградата ще му бъде връчена през 2024 година във Виена, на форума 

на FENS, на който победителят ще изнесе лекция; 

Краен срок за номиниране: 01. май 2023 год.; 

Финансиране: фондация „Hertie”;  

 

https://www.sfari.org/grant/bridge-to-independence-award-request-for-applications/?mc_cid=9acd571dfd&mc_eid=95520f4d4a
https://www.sfari.org/grant/bridge-to-independence-award-request-for-applications/?mc_cid=9acd571dfd&mc_eid=95520f4d4a
https://www.simonsfoundation.org/funding-opportunities/simons-foundation-independence-award-rfas-informational-session-and-conversations-with-current-fellows/?swcfpc=1
https://www.simonsfoundation.org/funding-opportunities/simons-foundation-independence-award-rfas-informational-session-and-conversations-with-current-fellows/?swcfpc=1
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Размер на наградата: 

 парична награда от 50 000 евро, която може да бъде използвана от победителя, така 

както той намери за удачно; 

 финансиране за научни изследвания и сътрудничество от 50 000 евро. 

Линк за детайлна информация_1: 

https://www.ghst.de/en/kandelprize 

 

Линк за детайлна информация_2: 

https://www.ghst.de/fileadmin/images/01_Bilddatenbank_Website/Gehirn_erforschen/Eric_Ka

ndel_Prize/EKP_2023/ANNONCEMENT_KANDEL_PRIZE_2023.pf.pdf 

 

Предложение #1.3   

Относно: Министерството на образованието и науката обявява конкурси за 

предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за 

следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит, провеждане на научни 

изследвания, четене на лекции и др. в чуждестранни висши училища и научни 

организации, на основание Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и в изпълнение на междуправителствените 

спогодби за образователен, културен и научен обмен. Конкурсът се отнася за учебната 

2023-2024 година. В общия случай приемащата страна осигурява: стипендия и 

медицинска помощ, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско 

общежитие и ползване на студентски стол (срещу заплащане), достъп до библиотеки, 

архиви и др., освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя. 

Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж 

са за сметка на кандидата. Подборът ще се осъществи въз основа на индивидуално 

събеседване с всеки един от кандидатите. Основните изисквания към кандидатите 

са: да са български граждани; да работят като преподаватели или изследователи в 

български висши училища или научни организации на постоянен трудов договор, а 

докторантите - да са записани в редовна форма на обучение в българско висше училище 

или научна организация; 

 

Организатор: Министерство на образованието и науката; 

Краен срок за подаване на документи:  

 07. февруари 2023 год. за следните приемащи държави: Армения, Виетнам, Иран, 

Китай, Република Северна Македония и Украйна; 

 10. февруари 2023 год. за следните приемащи държави: Монголия, Словакия, 

Словения, Хърватия и Румъния; 

 17. февруари 2023 год. за следните приемащи държави: Полша, Чехия и Япония; 

Дати за събеседване с кандидатите:  

 14. февруари 2023 год. за следните приемащи държави: Армения, Виетнам, Иран, 

Китай, Република Северна Македония и Украйна; 

https://www.ghst.de/en/kandelprize
https://www.ghst.de/fileadmin/images/01_Bilddatenbank_Website/Gehirn_erforschen/Eric_Kandel_Prize/EKP_2023/ANNONCEMENT_KANDEL_PRIZE_2023.pf.pdf
https://www.ghst.de/fileadmin/images/01_Bilddatenbank_Website/Gehirn_erforschen/Eric_Kandel_Prize/EKP_2023/ANNONCEMENT_KANDEL_PRIZE_2023.pf.pdf
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 17. февруари 2023 год. за следните приемащи държави: Монголия, Словакия, 

Словения, Хърватия и Румъния; 

 24. февруари 2023 год. за следните приемащи държави: Полша, Чехия и Япония; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.mon.bg/bg/100125 

 

Предложение #1.4  

Относно: Министерството на образованието и науката обявява конкурси за 

предварителен подбор на български граждани - студенти в български държавни висши 

училища, кандидати за стипендии за обучение в чуждестранни висши училища, на 

основание Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите 

училища на Република България и в изпълнение на междуправителствените спогодби за 

образователен, културен и научен обмен. МОН има готовност да обявява и допълнителни 

конкурси за отпускане на стипендии за обучение на български студенти в чужбина, 

съгласно новоподписани спогодби или предоставени едностранно от чуждестранни 

институции. Конкурсът се отнася за учебната 2023-2024 година. В общия случай 

приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване, освобождаване от 

такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол 

(срещу заплащане), достъп до библиотеки, архиви и др., освобождаване от такси за 

пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, 

както и разходите за застраховки и личен багаж, са за сметка на кандидата. Подборът ще 

се осъществи въз основа на индивидуално събеседване с всеки един от кандидатите. 

Обявени са следните конкурси за стипендии: * за пълен срок на обучение – за придобиване 

на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", след завършено 

средно образование; ** за пълен срок на обучение - за придобиване на образователно-

квалификационна степен „магистър“, след завършена образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ или „магистър“; *** за частичен срок на обучени; **** за летни 

езикови курсови и семинари. За да се запознаете с изискванията, на които трябва да 

отговарят  участниците във всеки един от горепосочените четири конкурса, моля, 

последвайте линка за детайлна информация;  

Организатор: Министерство на образованието и науката; 

Краен срок за подаване на документи: * - 17. февруари 2023 год.; ** - 03. февруари 2023 

год.; *** - 03. февруари 2023 год.; **** - 10. февруари 2023 год.; 

Дати за събеседване с кандидатите: * - 24. февруари 2023 год.; ** - 15. февруари 2023 

год.; *** - 10. февруари 2023 год.; **** - 20. февруари 2023 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/100128 

 

Предложение #1.5  

Относно: стартира тазгодишното издание на Националната стипендиантска програма 

„За жените в науката“, резултат от партньорството между L'ORÉAL и ЮНЕСКО. За 

поредна година ще бъдат предоставени три едногодишни стипендии, целящи финансово 

https://www.mon.bg/bg/100125
https://www.mon.bg/bg/100128
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подпомагане на значими научни изследвания в областта на природните науки. 

Кандидатите следва да бъдат на възраст до 35 години, да са записали или завършили 

докторска степен, да се занимават с изследвания в сферата на естествените науки. 

Стипендиите следва да бъдат използвани от отличените за научноизследователски 

проекти, в съответствие с подадените описания. Експериментите с животни са забранени. 

Кандидати, прилагали тестове с животни в своите проекти и изследвания, ще бъдат 

дисквалифицирани. Проектите следва да бъдат реализирани в България;  

Краен срок за подаване на документи: 31. март 2023 год.; 

Финансиране: L'ORÉAL България; 

Стойност на стипендията: ще бъдат предоствени три стипендии, всяка от които е в 

размер на 5 000 евро; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.zajenitevnaukata.bg/apply.html 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 03. януари 2023 – 12. януари 2023) 

Предложение #2.1   

 

Относно: виртуален семинар на тема “Standards for Human Stem Cell Use in Research”, 

организиран от ISSCR. Повишаването на точността и на резултатността при 

изследванията на стволови клетки изискват установяване на качествени стандарти и на 

възможно най-добри практики. Участниците в семинара ще бъдат запознати с последния 

работен вариант на тези стандарти, които се очаква да бъдат популяризирани в началото 

на 2023 година. Лекторите са от Великобритания и САЩ; 

Организатор: ISSCR; 

Период на провеждане: 17. януари 2023 год.; 

Такси за участие: семинарът ще бъде безплатен за всички участницни, като е необходима 

предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.isscr.org/upcoming-programs/standards-for-human-stem-cell-use-in-research 

 

Предложение #2.2 

 

Относно: виртуален семинар “Introduction to IP”, който ще предостави на участниците 

базови познания в областта на интелектуалната собственост. Ще бъдат дефинирани 

основни понятия като „интелектуална собственост“ и „права върху интелектуалната 

собственост“. Ще бъдат презентирани процесите, свързани с управлението на 

интелектуалната собственост. Участниците ще узнаят как биха могли да печелят пари 

от интелектуалната собственост. Семинарът ще завърши със сесия за въпроси и 

отговори, с продължителност 15 минути; 

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

https://www.zajenitevnaukata.bg/apply.html
https://www.isscr.org/upcoming-programs/standards-for-human-stem-cell-use-in-research
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Период на провеждане: 18. януари 2023 год.; 

Такси за участие: без такса. Необходима е предварителна регистрация. 

Линк за детайлна информация: 

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

introduction-ip-2023-01-18_en 

 

Предложение #2.3   

 

Относно: виртуални информационни сесии относно програмите на Европейския 

институт за иновации и технологии, подкрепящи компании от сферата на 

здравеопазването. Част от програмите са насочени към стартиращи компании, докато 

други са разработени с идеята да ускорят развитието на вече утвърдени компании. В 

периода януари – март 2023 ще бъдат отворени осем такива програми. Участвайки в 

информационните сесии, Вие ще получите ценна информация относно: същността на 

програмите, критериите за допустимост, процеса на кандидатстване и др.;  

Организатор: EIT; 

Период на провеждане: 26. януари 2023 год. – 07. март 2023 год.; 

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

Линк за детайлна информация: 

https://eithealth.eu/opportunity/accelerator-programmes-webinars/ 

 

Предложение #2.4 

 

Относно: предстоящата годишна среща на „Международното дружество за 

изследване на стволовите клетки“ (ISSR), която ще срещне най-бележитите учени и 

изследователи на стволови клетки, ще се проведе в Бостън, в периода 14. юни 2023 год. – 

17. юни 2023 год. Срещата е планирана в хибриден формат, като не всички събития от 

програмата ще бъдат достъпни във виртуална среда. Организаторите очакват в събитието 

да се включат около 4000 учени, от 75 държави; 

Организатор: ISSR; 

Период на провеждане: 14. юни 2023 год. – 17. юни 2023 год.; 

Линк към таксите за участие:  

https://www.isscr2023.org/registration 

 

Краен срок за ранна регистрация: 08. март 2023 год.; 

 

Краен срок за изпращане на абстракт: 08. февруари 2023 год.; 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.isscr.org/upcoming-programs/isscr-2023  

 

 

 

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-introduction-ip-2023-01-18_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-introduction-ip-2023-01-18_en
https://eithealth.eu/opportunity/accelerator-programmes-webinars/
https://www.isscr2023.org/registration
https://www.isscr.org/upcoming-programs/isscr-2023
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Предложение #2.5 

 

Относно: 11-тия Световен конгрес по неврология на IBRO, който ще се проведе в 

Испания, в периода 09. септември 2023 -   13. септември 2023 год. Домакин на събитието, 

което традиционно събира изтъкнати невролози от цял свят, е Испанското дружество по 

неврология (SENC). Програмата на конгреса е в процес на изготвяне. Докторанти и 

постдокторанти ще могат да се възползват от безвъзмездно финансиране за 

покриване на пътните разходи, свързани с участие в събитието. Регистрацията ще 

стартира до края на януари, като до 31. май може да се възползвате от по-ниските такси за 

участие;  

Организатор: SENC и IBRO;  

Период на провеждане: 09. септември 2023 -   13. септември 2023 год.; 

Линк към таксите за участие: 

https://ibro2023.org/registration/ 

Краен срок за ранна регистрация: 31. май 2023 год.; 

 

Краен срок за изпращане на абстракт: 28. март 2023 год.; 

  

Линк за детайлна информация относно конгреса: 

https://ibro2023.org/welcome-message/ 

  

Линк за детайлна информация относно грантовете за пътуване: 

https://ibro.org/world-congress-travel-

grants/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBRO%20World%20Congress%206&utm_m

edium=email 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 03. януари 2023 – 12. януари 2023) 

Новина #3.1 

 

Водещи европейски изследователи са разочаровани от изключването на Швейцария 

от Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури (ESFRI). 

Швейцария всъщност е отстранена от ESFRI още през септември 2022, но едва в началото 

на тази година Швейцарската академия на науките изрази публично разочарованието си. 

Съгласно актуалните правила на ESFRI, членство в организацията е допустимо за държави 

членки на ЕС, асоциирани към Horizon Europe, или за държави, кандидатстващи за 

членство. Промяна на правилата е възможен изход от тази ситуация, която безспорно не е 

в интерес на европейския научноизследователски пейзаж.  

 

Линк за детайлна информация: 
https://sciencebusiness.net/news/european-research-leaders-shocked-swiss-expulsion-european-

research-infrastructure-body 

 

Новина #3.2 

 

През месец юни 2022 год. Министерството на образованието и науката сключи ново 

тригодишно споразумение с Elsevier. Най-големият успех на споразумението между МОН 

https://ibro2023.org/registration/
https://ibro2023.org/welcome-message/
https://ibro.org/world-congress-travel-grants/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBRO%20World%20Congress%206&utm_medium=email
https://ibro.org/world-congress-travel-grants/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBRO%20World%20Congress%206&utm_medium=email
https://ibro.org/world-congress-travel-grants/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=IBRO%20World%20Congress%206&utm_medium=email
https://sciencebusiness.net/news/european-research-leaders-shocked-swiss-expulsion-european-research-infrastructure-body
https://sciencebusiness.net/news/european-research-leaders-shocked-swiss-expulsion-european-research-infrastructure-body
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и издателството е пилотният проект за „Отворен достъп“. Към месец януари 2023 год. са 

публикувани 34 статии с отворен достъп. До 28. февруари 2023 год. могат да бъдат 

публикувани още 66 статии с отворен достъп. 

 

Линк за детайлна информация:  
https://naukamon.eu/34-ot-100-publikaczii-v-otvoren-dostap-za-6-mesecza/ 

 

Новина #3.3 

 

Доклад на Европейската федерация на академиите на науките и  на хуманитарните науки 

(ALLEA) насочва вниманието към високите такси, които заплащат авторите, при 

публикуване на статии с отворен достъп. Според доклада, финансовата тежест е 

изместена от читателите на статии към авторите, които заплащат на издателствата 

„огромни“ предварителни такси, за да бъдат техните статии и изследвания публикувани 

със свободен достъп. Това натоварва финансово университетите по света, особено 

тези в по-слабо развитите държави, докато издателствата реализират колосални печалби.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/european-academies-hit-out-high-author-charges-open-access-

publishing 
 

Новина #3.4 

 

Медицински екзоскелет печели наградата в конкурса Предприемач на годината. 

Проектът е за рехабилитационен робот, представляващ медицинска система за 

възстановяване на пациенти след инсулт и тежки травми на горните крайници. 

Проучванията на екипа показват, че досега подобен продукт не е реализиран.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://clinica.bg/22987-Medicinski-ekzoskelet-s-nagrada-ot-30-hil. 

 

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 год. делът им е бил двойно по-малък – 4,1%. Това показват данни от Националната 

карта на висшето образование в Република България, която беше актуализирана днес с 

решение на Министерския съвет. 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/5170 

 

Новина #3.6 

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще има свой филиал в Бургас, 

реши правителството. Откриването му е по предложение на висшето училище въз основа 

https://naukamon.eu/34-ot-100-publikaczii-v-otvoren-dostap-za-6-mesecza/
https://sciencebusiness.net/news/european-academies-hit-out-high-author-charges-open-access-publishing
https://sciencebusiness.net/news/european-academies-hit-out-high-author-charges-open-access-publishing
https://clinica.bg/22987-Medicinski-ekzoskelet-s-nagrada-ot-30-hil
https://www.mon.bg/bg/news/5170
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на положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация. 

Предвижда се във филиала да се подготвят студенти за придобиване на висше образование 

в две професионални направления: Музикално и танцово изкуство и Религия и 

теология. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/5166  

 

Новина #3.7 

 

Нов комплекс за Факултет по ветеринарна медицина ще бъде изграден към 

Медицинския университет в Плевен. За целта, през март 2022 год. правителството взе 

решение за възлагане на ректора да сключи договор за покупка на имот в полза на 

държавата, за обявяване на имота за имот – публична държавна собственост и 

предоставянето му безвъзмездно за управление на висшето училище. 

 

Линк за детайлна информация:  
https://www.mon.bg/bg/news/5165 

 

Новина #3.8 

 

По линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще бъдат отворени за 

кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 

год., а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. Подкрепата ще е по 

три направления – Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ), новата Програма 

конкурентоспособност (ПКИП) и новата Програма за научни изследвания, иновации и 

дигитализация (ПНИИДИТ). 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/mir-otvarya-7-proczeduri-za-nad-1-mlrd-lv-v-

parvite-6-mesecza-na-2023-g/ 

  

https://www.mon.bg/bg/news/5166
https://www.mon.bg/bg/news/5165
https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/mir-otvarya-7-proczeduri-za-nad-1-mlrd-lv-v-parvite-6-mesecza-na-2023-g/
https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/mir-otvarya-7-proczeduri-za-nad-1-mlrd-lv-v-parvite-6-mesecza-na-2023-g/

