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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №3 

04.06.2021 год.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 28. май 2021 – 3. юни 2021) 

Предложение #1.1 

Относно: В периода 7.-9. ноември 2021 год., в Берлин, ще се проведе конференцията „Falling 

Walls 2021“ . Фондацията, организатор на събитието, отправя покана към водещи учени, 

академични институции, университети, изследователски организации, компании, частни и 

публични изследователски центрове да изпратят своите номинации за най-новите значими 

пробиви в науката. Обособени са 10 различни категории.  Европейският съвет за научни 

изледвания и фондацията, организатор на конференцията - „Falling Walls“, работят съвместно 

през последните години. Журито ще бъде председателствано от Проф. Хелга Новотни – бивш 

Президент на Европейския съвет за научни изследвания. Десетте научни пробива за 2021 год. 

ще бъдат представени на сцената в Берлин.  

 

Краен срок за подаване на номинациите: 15. юни 2021 год.; 

 

Линк за детайлна информация:  

https://naukamon.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-

%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-

%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-

%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/ 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 28. май 2021 – 3. юни 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: Онлайн обучение „Design And Management - EU Projects“. Семинарът има за цел да 

презентира основните техники за разработване на едно успешно проектно предложение по 

основните програми на Европейския съюз, както и да запознае участниците със стъпките на 

реализиране и управление на един успешен европейски проект. Крайният срок за 

регистрация в обучението е 10. юни 2021 год.; 

 

Организатор: Vocal Europe & Science 14; 

 

https://naukamon.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/
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Период на провеждане: 25.-26. юни 2021 год.; 

Такса участие: 484 Евро; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.vocaleurope.eu/product/training-on-eu-projects-design-and-management-25-26-june-

2021/ 

 

Предложение #2.2 

Относно: Онлайн обучение “Proposal Writing And Project Management For EU Horizon Europe 

Program“. Семинарът има за цел да постигне задълбочено познаване и разбиране на програмата 

„Horizon Europe”. Участниците ще придобият практически опит и знания за написването и 

осъществяването на проектно предложение по програмата „Horizon Europe”. Събитието е с 

предварителна регистрация, като крайният срок е 11. юни 2021 год.; 

Организатор: Vocal Europe & Science 14; 

Период на провеждане: 2.-3. юли 2021 год.; 

Такса участие: 484 Евро; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.vocaleurope.eu/product/training-proposal-writing-and-project-management-for-eu-

horizon-europe-program-2-3-july-2021/ 
 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 28. май 2021 – 3. юни 2021) 

Новина #3.1 

Поради изтичане мандата на сега действащия Изпълнителен съвет на Фонд „Научни 

изследвания“, Министерството на образованието и науката отправя покана за предложения за 

членове на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.  

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.mon.bg/bg/100989 

 

Новина #3.2 

Еропейските министри, ангажирани с научните изследвания, технологиите и образованието, 

разговаряха относно мобилността и условията на труд на изследователите. Всички те поеха 

ангажимент да повишат привлекателността на изследователския труд. Те призовават да бъде 

изградена обща европейска система за проследяване мобилността на таланти, за оценка на 

условията на труд и за насърчаване на равенството между половете и поколенията.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/science-ministers-commit-improving-research-careers-europe 

 

 

https://www.vocaleurope.eu/product/training-on-eu-projects-design-and-management-25-26-june-2021/
https://www.vocaleurope.eu/product/training-on-eu-projects-design-and-management-25-26-june-2021/
https://www.vocaleurope.eu/product/training-proposal-writing-and-project-management-for-eu-horizon-europe-program-2-3-july-2021/
https://www.vocaleurope.eu/product/training-proposal-writing-and-project-management-for-eu-horizon-europe-program-2-3-july-2021/
https://www.mon.bg/bg/100989
https://sciencebusiness.net/news/science-ministers-commit-improving-research-careers-europe
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Новина #3.3 

Университетите в Европа отправят поглед към Фонда за справяне с последиците от COVID-19,  

като имат намерение да инвестират в сградите на университетите, така че да минимизират 

разходите за отопление и поддръжка. Насърчават се екологични проекти, залагащи на 

цифровизацията.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/universities-look-eus-eu800b-covid-19-recovery-fund-upgrade-

campuses 

Новина #3.4 

Университетите в Швейцария се готвят за последствията, произтичащи от евентуалното им 

изключване от програмата “Horizon Europe”. Европейската комисия се надява, че в крайна 

сметка ще бъде постигнато споразумение с Швейцария относно “Horizon Europe”, но 

Президентът на Швейцарския федерален технологичен институт заяви: „Съществува риск 

отново да бъдем изключени от  Horizon Europe“. 

 

https://sciencebusiness.net/news/its-not-you-its-me-eu-switzerland-science-relationship-status-faces-

uncertain-times 

 

 

https://sciencebusiness.net/news/universities-look-eus-eu800b-covid-19-recovery-fund-upgrade-campuses
https://sciencebusiness.net/news/universities-look-eus-eu800b-covid-19-recovery-fund-upgrade-campuses
https://sciencebusiness.net/news/its-not-you-its-me-eu-switzerland-science-relationship-status-faces-uncertain-times
https://sciencebusiness.net/news/its-not-you-its-me-eu-switzerland-science-relationship-status-faces-uncertain-times

