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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №26 

24.01.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 17. януари 2022 – 21. януари 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: през месец януари стартира третото издание на наградата Horizon Impact 

Award. Инициативата на Европейската комисия цели да отличи, възнагради и популяризира 

проекти, резултатите от които са намерили практическо приложение и са били полезни за 

обществото. Наградата би могла да бъде стимул и вдъхновение за всички бенефициенти на 

финансиране за научни изследвания и иновации, така че да увеличат в максимална степен 

значимостта и полезността на изследванията, които провеждат. Конкурсът е отворен само за 

проекти в рамките на Horizon 2020 (2014-2020), програмата на ЕС за научни изследвания и 

иновации и нейния предшественик, 7-та рамкова програма (FP7, 2007-2013). За участие ще 

бъдат допуснати проекти, които са приключили към края на конкурса. Кандидатите ще трябва 

да посочат примери и доказателства за въздействието и обществената значимост на проектите 

им. Победителите ще бъдат обявени на специална церемония в Брюксел.  

 

Краен срок за подаване на документи: 8. март 2022 год.; 

Финансиране: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON); 

Стойност на наградата: ще бъдат отличени шест победители, всеки от които ще получи по 

25 000 евро; 

Потенциални участници: представители на научно-преподаватеслкия състав на МУ-Варна, 

работили по проекти по РП7 и по Хоризонт 2020; 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-

impact-award_en 

Предложение #1.2 

Относно: стартира дванадесетото издание на Националната стипендиантска програма „За 

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

година конкурсът ще търси трите най-талантливи жени учени в България в сферата на 

природните науки. До 31. март 2022 год. учени от цялата страна могат да подадат своята 

кандидатура по програмата, която трябва да включва авторска научна идея, имаща 

потенциално национално или глобално значение. Кандидатите следва да бъдат на възраст до 

35 години, да са докторанти или вече да са защитили докторска степен, да се занимават с 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
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изследвания в сферата на природните науки. Стипендиите следва да бъдат използвани от 

отличените за научноизследователски проекти, в съответствие с подадените описания. 

Проектите следва да бъдат осъществени в България.  

Краен срок за подаване на документи: 31. март 2022 год.; 

Финансиране: L'ORÉAL България; 

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

5 000 евро; 

Потенциални участници: жени изследователи от МУ-Варна, имащи силен научен профил; 

Линк за детайлна информация:  

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

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 междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен. 

Конкурсът се отнася за учебната 2022-2023 година.  

 

Организатор: Министерство на образованието и науката; 

Краен срок за подаване на документи: 7. февруари 2022, 11. февруари и 18. февруари 2022. 

Срокът за подаване на документи зависи от конкурса, за който се кандидатства; 

Линк за детайлна информация:  

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

Линк към обявата:  

file:///C:/Users/USER/Downloads/obiava_Prepodavateli-17012022%20(1).pdf 

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 междуправителствени 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 2022-2023 година. 

Организатор: Министерство на образованието и науката; 

https://www.zajenitevnaukata.bg/apply.html
https://www.mon.bg/bg/100125
file:///C:/Users/USER/Downloads/obiava_Prepodavateli-17012022%20(1).pdf
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Краен срок за участие в конкурса: 4. февруари 2022, 11. февруари 2022 и 18. февруари 2022. 

Срокът за подаване на документите зависи от конкурса, за който се кандидатства; 

Линк за детайлна информация:  

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

 

Линк към обявата:  

file:///C:/Users/USER/Downloads/obiava-Studenti-17012022.pdf 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 17. януари 2022 – 21. януари 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: онлайн събитие, презентиращо европейската Инициатива за иновативно 

здравеопазване. За да ускори прехода към зелена и цифрова Европа и за да повиши 

конкурентоспособността на европейската икономика, през 2021 год., Европейската комисия 

реши да бъдат създадени 10 нови партньорства между Европейския съюз, държавите членки 

и промишлеността. Едно от тези партньорства, наречено Инициатива за иновативно 

здравеопазване, вече е факт и ще бъде представено на 26. януари 2022 год. Очакванията са 

тази инициатива да спомогне за създаването на общоевропейска екосистема за научни 

изследвания и иновации в областта на здравеопазването. Тя ще обхваща също така 

профилактиката, диагностиката, лечението и управлението на заболяванията. Участниците в 

събитието ще научат как биха могли да се включат в Инициатива за иновативно здравеопазване. 

Страните, участващи в това партньорство, ще представят своите очаквания и визия 

относно Инициативата за иновативно здравеопазване. 

Организатор: Innovative Health Initiative и Европейската комисия; 

Период на провеждане: 26. януари 2022 год., 10:30 – 13:00 (Brussels time); 

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

Линк за детайлна информация:  

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/introducing-innovative-health-initiative-europes-new-

partnership-health 

Линк за допълнителна информация:  

file:///C:/Users/USER/Documents/IHI_DraftCallThemes_vJan2022.pdf 

Предложение #2.2 

Относно: хибридно събитие, озаглавено “Ensuring equal access to all: Cancer in Women - 

Europe’s Beating Cancer Plan”. Домакин на инициативата ще бъде Стела Кириакиду, която е 

еврокомисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните. Ще бъдат 

представени най-новите действия и резултати от Европейския план за борба с рака. В 

събитието ще се включат жени, засегнати от онкологични заболявания, експерти и политици.  

Организатор: Европейската комисия; 

https://www.mon.bg/bg/100128
file:///C:/Users/USER/Downloads/obiava-Studenti-17012022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/introducing-innovative-health-initiative-europes-new-partnership-health
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/introducing-innovative-health-initiative-europes-new-partnership-health
file:///C:/Users/USER/Documents/IHI_DraftCallThemes_vJan2022.pdf
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Период на провеждане: 2. февруари 2022 год., 14:30 – 16:15 (Brussels time); 

Такса участие: без такса, като не се изисква и предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/health/events/hybrid-event-ensuring-equal-access-all-cancer-women-europes-

beating-cancer-plan_en 

Предложение/ напомняне #2.3 

Относно:  онлайн конференция на тема „Horizon Europe: The first assessment“. Информация 

за събитието бе включена в брой № 23 на нашия Информационен бюлетин. По време на 

конференцията ще бъдат направени първите публични оценки относно хода на Хоризонт 

Европа. Програмата на конференцията вече е налична.  

 

Организатор: Science|Business; 

Период на провеждане: 8. февруари – 9. февруари 2022 год.; 

Такса участие: без такса. Изисква се предварителна регистрация, която вече е възможна.  

Линк за детайлна информация:  

https://sciencebusiness.net/events/horizon-europe-first-assessment 

Предложение #2.4 

Относно: едночасов семинар, който ще се случи във виртуална среда. Експертите от 

EMDESK и Welcomeurope ще запознаят участниците в събитието с последните новости в 

Хоризонт Европа. Ще бъдат презентирани и дискутирани теми като равенство между 

половете и интегрирането на социалните и хуманитарните науки. След семинара е предвидена 

30-минутна сесия за конкретни въпроси и отговори.  

 

Организатор: EMDESK и Welcomeurope; 

Период на провеждане: 10. февруари 2022 год., 14:00 – 15:00 (CET); 

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

Линк за детайлна информация: 

https://www.emdesk.com/academy/tackling-gender-dimension-and-cross-cutting-issues-in-horizon-

eu 

Предложение #2.5 

Относно: на 14. февруари 2022 год.  ще се проведе 6-тият онлайн семинар на Европейската 

асоциация по нутригеномика – NuGo. Събитието, в което може да вземат участие само членове 

на асоциацията е на тема „Wearable Sensors for Research and Practice in Systems Nutrition“.  

Организатор: NuGo; 

Период на провеждане: 14. февруари 2022 год., 15:30-17:00 (CET); 

https://ec.europa.eu/health/events/hybrid-event-ensuring-equal-access-all-cancer-women-europes-beating-cancer-plan_en
https://ec.europa.eu/health/events/hybrid-event-ensuring-equal-access-all-cancer-women-europes-beating-cancer-plan_en
https://sciencebusiness.net/events/horizon-europe-first-assessment
https://www.emdesk.com/academy/tackling-gender-dimension-and-cross-cutting-issues-in-horizon-eu
https://www.emdesk.com/academy/tackling-gender-dimension-and-cross-cutting-issues-in-horizon-eu
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Такса участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://register.gotowebinar.com/register/5389783330148503311 

Предложение #2.6 

Относно: еднодневен работен семинар на тема „Cellular Barcoding“. Събитието, което е 

организирано от „Международното дружество за изследване на стволовите клетки“, ще 

се случи изцяло във виртуална среда. Лектори от САЩ, Австралия и Швеция ще запознаят 

участниците в семинара с възможните приложения на клетъчното баркодиране. 

Организаторите целят да обединят усилията на учени и клиницисти от цял свят и да ги 

насочат към разбирането на педиатричните онкологични заболявания, както и към 

разработването на потенциални терапевтични средства.  

Организатор: ISSCR; 

Период на провеждане: : 17. май 2022 год., 12:00 – 17:00 (EST); 

Такса участие: членове на ISSCR – без такса, нечленове – 50,00 USD. Необходима е 

предварителна регистрация. Възможността за регистрация ще бъде преустановена 30 минути 

преди началото на семинара.  

Линк за детайлна информация:  

https://www.isscr.org/meetings-events/isscr-digital/cellular-barcoding 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 17. януари 2022 – 21. януари 2022) 

 

Новина #3.1 

 

През 2022 год. Министерството на образованието и науката (МОН) ще насочи усилия 

основно към повишаване качеството на образованието в България. Повишаването на 

качеството на висшето образование зависи от квалификацията на преподавателите. Подготвя се 

серия от мерки за гарантиране на високо ниво на тяхната подготовка. Една от тях е борбата с 

плагиатството. Отделно от това се предвиждат промени в акредитацията на 

професионалните направления в университетите и атестацията на преподавателите, 

както и преструктуриране на висшите училища. По тези въпроси предстои по-широка дискусия, 

за да се намерят най-ефективните решения. През 2022 год. ще започнат част от дейностите 

по Плана за възстановяване и устойчивост и по двете европейски програми - за образование 

и наука. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4631 

 

 

 

 

https://register.gotowebinar.com/register/5389783330148503311
https://www.isscr.org/meetings-events/isscr-digital/cellular-barcoding
https://www.mon.bg/bg/news/4631
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Новина #3.2 

 

Министерството на образованието и науката подготвя увеличение на докторантските 

стипендии. Целта е да бъдат привлечени повече млади хора към науката. Това става ясно от 

интервю на академик Константин Хаджииванов, заместник-министър на образованието и 

науката.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4633 

 

Новина #3.3 

 

На 18. януари Европейската комисия представи Европейската стратегия относно 

визията на университетите. Стратегията е определена като добра, но трудна за реализиране.  

Заинтересованите страни изразяват мнение, че е нужна много по-задълбочена дискусия относно 

начините за подпомагане на университетите, така че те да подобрят капацитета си за научни 

изследвания и иновации. Европейската комисия предлага Европейският съюз да има както 

обща система за гарантиране на качеството на висшето образование, така също и обща 

система за признаване на дипломите. Стратегията включва предложение за увеличаване 

броя на Европейските алианси, така че до средата на 2024 год. вече да има 60 алианса, 

обединяващи повече от 500 висши училища. Това ще изисква допълнителна финансова 

подкрепа, която обаче комисията не е предвидила в бюджета. Френското председателство на 

Съвета на Европейския съюз организира среща на държавите членки, на която ще бъдат 

обсъдени идеите и предложенията на Европейската комисия относно общото бъдеще на 

европейските университети.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/commission-strategy-universities-seen-nice-have-hard-achieve 

 

Линк към съобщението на комисията относно европейската стратегия: 

https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-

universities 

 

Линк към допълнителна информация по темата: 

https://education.ec.europa.eu/document/proposal-for-a-council-recommendation-on-building-

bridges-for-effective-european-higher-education-cooperation 

https://www.mon.bg/bg/news/4633
https://sciencebusiness.net/news/commission-strategy-universities-seen-nice-have-hard-achieve
https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities
https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities
https://education.ec.europa.eu/document/proposal-for-a-council-recommendation-on-building-bridges-for-effective-european-higher-education-cooperation
https://education.ec.europa.eu/document/proposal-for-a-council-recommendation-on-building-bridges-for-effective-european-higher-education-cooperation

