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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №36  

06.06.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 30. май 2022 – 03. юни 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: Фонд „Научни изследвания“ публикува покана за кандидатстване по процедура за 

предоставяне на национално съфинансиране, за участие на български колективи в 

утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните 

изследвания и технологии COST. 

Краен срок за кандидатстване: Подаването към ФНИ на проектни предложения за 

предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени 

акции по Европейската програма COST е възможно по всяко време на годината, а 

разглеждането им се извършва три или четири пъти годишно (в зависимост от броя на 

постъпилите предложения), от Временна научно-експертна комисия (ВНЕК). 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1429 

Предложение #1.2 

Относно: програмата за международен образователен обмен „Фулбрайт България“ публикува 

информация за конкурса за стипендии “Хюбърт Х. Хъмфри”, за академичната 2023-2024 год., 

предоставящи възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си 

квалификация в елитни институции в САЩ. Стипендии се отпускат на професионалисти от цял 

свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция 

и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на ХИВ/СПИН; 

здравна политика и управление и др. 

Краен срок за кандидатстване: 12. септември 2022 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/profesionalisti/ 

Предложение #1.3 

Относно: нов конкурс за млади академични таланти бе обявен от Европейската комисия на 

17. май 2022 год. Инициативата, наречена EU TalentOn, е насочена към талантливите 

изследователи между 21 и 35 години. Ако бъдете избрани да участвате в EU TalentOn, ще 

бъдете поканени да участвате в четиридневната програма на конкурса в град Лайден, в периода 

14. – 18. септември 2022 год. Разделени на малки екипи, изследователите ще се изправят 

https://www.fni.bg/?q=node/1429
https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/profesionalisti/
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пред предизвикателство, свързано с една от петте мисии на Европейския съюз. На финала 

всеки екип ще презентира своето решение както пред професионалното жури, така също и пред 

публиката. Победителите ще получат награди от ЕС и бизнеса.  

Краен срок за кандидатстване: 30. юни 2022 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/news/open-call-new-eu-talenton-invites-young-academic-talent-find-

solutions-our-most-pressing-challenges-2022-may-17_en 

Предложение #1.4 

Относно: съревнование „Лидери в производството – жените новатори“, инициирано от 

една от общностите за иновации и знание към EIT - EIT Manufacturing. Общността, стартирала 

дейност през 2020 година, подкрепя както стартиращи компании, малки и средни предприятия, 

така също университети и изследователски центрове. Състезанието има за цел да подкрепи 

най-добрите жени новатори, изследователи и предприемачи, които играят водеща роля в 

разработването на иновативни решения, насочени към предизвикателства в производствения 

сектор. На първи кръг ще бъдат избрани 30 участници. Във втория кръг шест от най-добрите 

кандидати ще бъдат поканени на голямата финална церемония по награждаване, където 

тримата победители ще получат награди в размер между 5000 и 10 000 евро.  

Краен срок за кандидатстване: 05. юли 2022 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-manufacturing-leaders-women-innovators-call-

now-open 

Предложение #1.5 

Относно: през месец май Европейската комисия обяви поканите по програмата „Мария 

Склодовска-Кюри“ до края на 2022 година. Средствата, които ще бъдат предоставени, 

възлизат на около 857 милиона евро. Ще бъдат обхванати следните четири основни 

направления от работната програма: 

 Докторантски мрежи по MSCA — изпълнение на докторантски програми за обучение 

на докторанти от академичните среди и други сектори, включително промишлеността и 

предприятията. Поканата за представяне на предложения за 2022 год. с бюджет от 

427,3 милиона евро бе отворена на 12. май и ще приключи на 15. ноември 2022 год.; 

 Постдокторантски специализации по MSCA — повишаване на творческия и 

новаторския потенциал на изследователите, притежаващи докторска степен и желаещи 

да придобият нови умения чрез специализирано обучение, международна, 

междудисциплинарна и междусекторна мобилност. Поканата за представяне на 

предложения за 2022 год. с бюджет от 257 милиона евро бе отворена на 12. май и ще 

приключи на 14. септември 2022 год.; 

 Обмен на персонал по MSCA — развитие на международно, междусекторно и 

междудисциплинарно устойчиво сътрудничество в областта на научните изследвания и 

https://ec.europa.eu/info/news/open-call-new-eu-talenton-invites-young-academic-talent-find-solutions-our-most-pressing-challenges-2022-may-17_en
https://ec.europa.eu/info/news/open-call-new-eu-talenton-invites-young-academic-talent-find-solutions-our-most-pressing-challenges-2022-may-17_en
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-manufacturing-leaders-women-innovators-call-now-open
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-manufacturing-leaders-women-innovators-call-now-open
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иновациите чрез обмен на персонал. Схемата спомага за превръщането на идеите в 

иновативни продукти, услуги или процеси. Поканата за представяне на предложения 

за 2022 год. с бюджет от 77,5 милиона евро ще бъде отворена на 06. октомври 2022 

год. и ще приключи на 08. март 2023 год.; 

 Съфинансиране по MSCA — съфинансиране на нови или съществуващи докторантски 

програми и схеми за постдокторантска специализация в държавите — членки на ЕС или 

асоциираните към „Хоризонт Европа“ държави с цел разпространение на най-добрите 

практики на ДМСК. Поканата за представяне на предложения за 2022 год. с бюджет от 

95 милиона евро ще бъде отворена на 11. октомври 2022 год. и ще приключи на 09. 

февруари 2023 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-eu857-million-for-researchers-and-

organisations-in-2022 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 30. май 2022 – 03. юни 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: информационен семинар „Подготовка на споразумение за безвъзмездна помощ“, 

организиран от Европейската комисия. Участниците в събитието ще получат ценна 

информация относно успешната подготовка на всяко едно споразумение за безвъзмездна 

финансова помощ. Ще бъде акцентирано върху следните теми: GAP анализ; правно 

валидиране и оценка на финансовия капацитет; научно-техническо описание на проекта; 

правни и финансови аспекти; 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 15. юни 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220615.htm 

Предложение #2.2 

Относно: виртуално обучение на тема “Избягване на грешки при деклариране на разходите 

за персонал в безвъзмездните средства по Хоризонт 2020“. Накратко ще бъдат представени 

разходите за персонал. Вниманието на участниците ще бъде насочено към възможните грешки 

при отчитане на разходите за персонал. Предвидена е почти едночасова сесия за въпроси и 

отговори.  

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 22. юни 2022 год.; 

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

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-eu857-million-for-researchers-and-organisations-in-2022
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-eu857-million-for-researchers-and-organisations-in-2022
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220615.htm
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Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220622.htm 

 

Предложение #2.3 

Относно: Европейската университетска асоциация (EUA) организира серия от семинари 

„Един нов свят?“, фокусирани върху световните тенденции в развитието на висшето 

образование. На 14. юни ще се проведе третият от поредицата семинари, поставящ въпроса 

„Какво следва за висшето образование в световен мащаб?“. Събитието е продължение на 

Световната конференция на ЮНЕСКО за висше образование (WHEC2022), провела се в 

Барселона, в периода 18.-20. май 2022 год.  

По време на семинара политици и представители на академичната общност ще обсъдят 

съвместното сътрудничеството между институциите от отделните държави, така че развитието 

на висшето образование да допринася за просперитета на обществата.  

Организатор: Европейската университетска асоциация (EUA); 

Период на провеждане: 14. юни 2022 год.; 

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

 

Линк за детайлна информация:  

https://eua.eu/events/239-what-next-for-global-higher-education.html 

 

Предложение #2.4 

Относно: онлайн семинар на тема “Impact and Innovation in EU funded projects”. Фокусът ще 

бъде поставен както върху управлението, така също и върху използването на резултатите от 

изследванията. Продължителността на обучението е 1 час, като допълнително организаторите 

са предвидили 15 минутна сесия за въпроси и отговори.  

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

Период на провеждане: 28. юни 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/eu-webinar-impact-and-

innovation-eu-funded-projects-guide-proposers-2022-06-28_en 

 

Предложение #2.5 

Относно: виртуален семинар 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 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220622.htm
https://eua.eu/events/239-what-next-for-global-higher-education.html
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-impact-and-innovation-eu-funded-projects-guide-proposers-2022-06-28_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-impact-and-innovation-eu-funded-projects-guide-proposers-2022-06-28_en
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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 МСП; 

Период на провеждане: 06. юли 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/eu-webinar-maximizing-

impact-horizon-2020-project-results-2022-07-06_en 

 

Предложение #2.6 

Относно: Европейска среща на върха за образование и иновации, инициирана от 

Европейската комисия и Европейското образователно пространство. Образованието е ключов 

фактор за формирането и разширяването на иновационния потенциал на Европа. Участниците 

в събитието ще обсъдят ролята университетите като двигатели на иновациите. Ще бъдат 

начертани общоевропейски действия за изграждането на мостове между образователните 

институции и заобикалящите ги иновационни системи. Събитието ще бъде открито от 

еврокомисаря по Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – Мария 

Габриел. Форматът на събитието е хибриден. 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 23. юни 2022 год.; 

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

 

Краен срок за регистрация: 10. юни 2022 год.; 

 

Линк за детайлна информация:  

https://education.ec.europa.eu/event/education-and-innovation-summit 

 

Предложение #2.7 

Относно: както Ви информирахме в предходния брой на нашия бюлетин, очаква се, 

Инициативата за иновативно здравеопазване да публикува първите покани за проектни 

предложения през настоящия месец юни. Ако желаете да бъдете подготвени за предстоящите 

покани, ако търсите партньори, то участвайте във виртуалните семинари, организирани от 

IHI. Обученията засягат различни теми и са планирани за периода 10.-23. юни 2022 год. 

Първият от поредицата семинари, по време на който участниците ще бъдат запознати подробно 

с правилата и процедурите за кандидатстване с проектно предложение, по някоя от 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-maximizing-impact-horizon-2020-project-results-2022-07-06_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-maximizing-impact-horizon-2020-project-results-2022-07-06_en
https://education.ec.europa.eu/event/education-and-innovation-summit
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предстоящите покани, ще се проведе на 10. юни 2022 год. Датите на останалите обучения са: 

15. юни, 16. юни, 22. юни и 23. юни. 

Организатор: Инициативата за иновативно здравеопазване (IHI); 

Период на провеждане: 10. юни – 23. юни 2022 год.; 

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

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/webinars-ihis-first-calls-proposals 

 

Предложение #2.8 

Относно: предстоящото десето издание на отворения форум на EuroScience (ESOF) ще се 

случи в хибриден формат, в периода 13.-16. юли 2022 год. Началото на ESOF е поставено през 

2004 година, като форумът е най-мащабната интердисциплинарна среща на учени и иноватори 

от цяла Европа. Тази година участниците в събитието ще бъдат обединени от темата  

“Crossing Borders, Engaged Science, Resilient Societies”. Планирани са повече от 100 

мултидисциплинарни сесии, по време на които учени, млади изследователи, студенти, 

докторанти, иноватори, предприемачи, политици и журналисти ще дебатират относно 

климатичните промени, миграционните процеси, хроничните заболявания и общественото 

здравеопазване, взаимодействието между наука и бизнес, академичните кариери и др.  

Организатор: ESOF; 

Период на провеждане: 13. юли – 16. юли 2022 год.; 

Линк към таксите за участие:  

https://www.esof.eu/registration/ 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.esof.eu/ 

 

Предложение #2.9 

Относно: Берлинският алианс на университетите инициира конференция на тема “Which role 

for society in Europe’s research future? Open science in research evaluation and assessment”. 

Темата е от изключително значение, защото Европейската комисия включи „отворената 

наука“ като критерий при оценката на проектите, кандидатстващи за европейско 

финансиране. Събитието ще се проведе в Брюксел, на 30. юни 2022 год., като не е предвидена 

възможност за виртуално участие. Няколко дни след конференцията, организаторите ще 

публикуват запис от събитието на сайта на алианса: https://www.berlin-university-

alliance.de/index.html 

Организатор: Берлинският алианс на университетите; 

Период на провеждане: 30. юни 2022 год.; 

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/webinars-ihis-first-calls-proposals
https://www.esof.eu/registration/
https://www.esof.eu/
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Такса участие: организаторите не са посочили такса за участие, но се изисква предварителна 

регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://sciencebusiness.net/events/which-role-society-europes-research-future-open-science-research-

evaluation-and-assessment 

 

Предложение #2.10 

Относно: Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ − Варна и Български 

фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на 

фармацевтичното и медицинското съсловия, фармацевтичните и козметични компании, 

фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната 

практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Осми 

Фармацевтичен Бизнес Форум и научно-практическа конференция, който ще се проведе в 

хибридна форма в периода 28.-29. октомври 2022 г., гр. Варна. 

Организатор: Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ − Варна и Български 

фармацевтичен съюз (БФС); 

Период на провеждане: 28. октомври – 29. октомври 2022 год.; 

Линк към таксите за участие:  

https://press.mu-varna.bg/forums/ 

 

Линк за детайлна информация:  

https://pharmforumvarna.bg/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 30. май 2022 – 03. юни 2022) 

 

Новина #3.1 

Фонд „Научни изследвания“ публикува обява относно конкурсите, които ще бъдат обявени до 

края на настоящата 2022 година. За тези конкурси ще се кандидатства електронно, 

посредством Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fni.bg/?q=node/1431 

 

Новина #3.2 

Докторантската стипендия се увеличава с 50% и става 750 лв. на месец, считано от 1 

април т.г., реши правителството. Повече пари ще получават около 3500 докторанти, обучаващи 

се в държавните висши училища, и още около 300 - в научните организации. В държавния 

бюджет за 2022 год., за увеличението на докторантските стипендии, са отделени 8,6 млн. лв. 

Линк за детайлна информация:  

https://www.mon.bg/bg/news/4855 

 

https://sciencebusiness.net/events/which-role-society-europes-research-future-open-science-research-evaluation-and-assessment
https://sciencebusiness.net/events/which-role-society-europes-research-future-open-science-research-evaluation-and-assessment
https://press.mu-varna.bg/forums/
https://pharmforumvarna.bg/
https://www.fni.bg/?q=node/1431
https://www.mon.bg/bg/news/4855
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Новина #3.3 

 

В интервю министърът на образованието и науката  заявява, че няма да се прибързва с 

обединяването на университетите. Той също така коментира увеличаването на 

възнагражденията във висшите училища, както и въвеждането на критерии за академично 

израстване. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4863 

 

Новина #3.4 

 

Държавата отпуска 3 млн. лв. на висши училища и научни организации, за да повишат броя 

на научните си публикации в авторитетни международни издания. Средствата са 

предназначени за изпълнение на първия етап на Националната програма „Стимулиране на 

публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп 

до научна информация“. Програмата ще се изпълнява на три етапа в продължение на 42 

месеца. Необходимите за реализирането ѝ средства са общо до 12 млн. лева – до 3 млн. лв. за 

2022 год., до 4 млн. лв. за 2023 год. и до 5 млн. лв. за 2024 год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4867 

 

Новина #3.5 

 

Български университети ще бъдат финансирани още по-активно, за да си сътрудничат с 

бизнеса и да допринасят чрез своите научни изследвания за внедряване на иновации в 

икономиката. Сериозни средства за научни изследвания и иновации има както по Плана за 

възстановяване и устойчивост, така и по Програмата за научни изследвания, иновации и 

дигитализация. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4873 

 

Новина #3.6 

 

Общото събрание на БАН изрази положително мнение в подкрепа на стремежа и усилията,  

които МОН полага за развитието на научноизследователския сектор и академичния състав на 

Република България. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.bas.bg/?p=39504 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4863
https://www.mon.bg/bg/news/4867
https://www.mon.bg/bg/news/4873
https://www.bas.bg/?p=39504


 

9 
 

Новина #3.7 

 

На 12. май 2022 год., на среща в Токио, е било поставено началото на преговорите за 

присъединяване на Япония към рамковата програма „Horizon Europe“ като асоциирана 

страна. Възможното асоцииране на Япония към „Horizon Europe“ се основава на вече отличното 

ниво на сътрудничество в областта на науката и технологиите. Асоциирането към „Horizon 

Europe“ би позволило да се увеличи това сътрудничество и да се разшири неговият обхват. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-and-japan-open-horizon-europe-association-talks-2022-may-12_en 

 

Новина #3.8 

 

В рамките на проект MSCA-NET е разработена електронна платформа за намиране на 

партньори по дейностите на „Мария Склодовска-Кюри“. Идеята на виртуалната платформа 

е да улесни сътрудничеството между: университетите, научноизследователските институции, 

бизнеса и изследователите. Платформата предоставя възможност за организиране и провеждане 

на  срещи за подготовка на успешни проектни предложения. Платформата ще бъде достъпна за 

период от 12 месеца (до месец май 2023 год.). Следете платформата, за да бъдете информирани 

относно предстоящите информационни дни и семинари. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-net-project-launches-msca-

matchmaking-platform 

 

Линк към платформата: 

https://msca.b2match.io/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-and-japan-open-horizon-europe-association-talks-2022-may-12_en
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-net-project-launches-msca-matchmaking-platform
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-net-project-launches-msca-matchmaking-platform

