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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №4 

14.06.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 4. юни 2021 – 10. юни 2021) 

Предложение #1.1 

Относно: Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в КОНКУРС 

„БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2022 г.“. 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 2022 г.; 

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 03.09.2021 год.; 

 

Продължителност на проекта: 12 месеца; 

 

Бюджет:  

1) Максималната сума за всеки отделен проект е 5 000 лв. за издания с годишен обем до 

150 стр. научен текст, които са само в електронен вариант или с ограничен печатен 

вариант - отпечатан тираж под 50 бр.; 

2) Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв. за издания с печатен вариант, 

годишен обем над 150 стр. научен текст и отпечатан тираж поне 50 бр. 

 

Финансиране: 100 % от фонд „Научни изследвания“; 

 

Потенциални участници: научно-преподавателският състав на МУ-Варна.  

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1317 

 

Полезна информация #1.2 

Относно: В съответствие с извънредната епидемична обстановка, Изпълнителният съвет на 

Фонд „Научни изследвания“ представя насоките за конкурсите на ФНИ за 2021 г. в 

електронна среда. 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1315 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1317
https://www.fni.bg/?q=node/1315
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 4. юни 2021 – 10. юни 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: Информационни дни относно програма Horizon Europe. Десетдневното събитие ще 

предостави възможност на заинтересованите да получат повече информация относно 

основните инструменти за финансиране, както и относно новостите в програмата. За участие в 

информационните дни не е нужна предварителна регистрация; 

 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 28. юни – 9. юли 2021 год.; 

Такса участие: без такса; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 4. юни 2021 – 10. юни 2021) 

Новина #3.1 

Европейската комисия прие работната програма на Съвместния изследователски център 

(JRC). Работата на JRC допринася за стратегическото ръководство и изпълнение както на 

програмата „Хоризонт Европа“, така и на програмата за научни изследвания и обучение на 

Евратом. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://naukamon.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b5-

%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-

%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81/ 

 

Новина #3.2 

До 6 юли научните и академичните организации в България ще могат да се възползват от 

достъп до научни публикации, в рамките на едномесечен тестов период на услугата, 

предоставена от издателство Elsevier. Достъпът през този пробен период е предоставен с цел 

тестване на продукти и е предмет на условията, посочени в условията на Elsevier. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://naukamon.eu/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-

%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-

%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-

%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9/ 

 

 

 

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81/
https://naukamon.eu/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9/
https://naukamon.eu/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9/
https://naukamon.eu/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9/
https://naukamon.eu/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9/
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Новина #3.3 

Министерският съвет одобри максималния размер на държавните гаранции по Закона за 

кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) за 2022 г. Размерът е същият като този 

през настоящата година - до 40 млн. лв. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4193 

 

Новина #3.4 

Ръководителят на научните изследвания в Европейския съюз – Жан-Ерик Пакет потвърди, че 

пет мащабни сфери за бъдещи проекти (т.нар " Мисии") са готови за изпълнение. Мисиите са 

– онкология, почви, замърсяване на океаните и адаптиране към климатините промени. Очаква 

се по-голямата част от работните програми да бъдат пуснати до средата на месец юни. Жан-

Ерик Пакет сподели, че „Пактът за научни изследвания и иновации“, който трябва да бъде 

подписан от държавите-членки, в знак на ангажираност, е във финален етап на подготовка.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/critical-missions-eu-research-moonshots-get-go-ahead-coming-

weeks 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4193
https://sciencebusiness.net/news/critical-missions-eu-research-moonshots-get-go-ahead-coming-weeks
https://sciencebusiness.net/news/critical-missions-eu-research-moonshots-get-go-ahead-coming-weeks

