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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №8 

16.07.2021 год.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 09. юли 2021 – 15. юли 2021) 

 

Предложение #1.1 

Относно: в нашия Седмичен информационен бюлетин №5 бе представена новина, касаеща 

проектна инициатива на Европейския институт за иновации и технологии, целяща 

постигането на високотехнологично образование във висшите училища. Броят на постъпилите 

проектни предложения бе 64. На 15. юли Европейският институт за иновации и технологии 

обяви печелившите 23 проекта, стремящи се към отключване на иновационния потенциал на 

висшето образование в Европа. Ще бъдат финансирани 135 висши училища и 140 

неакадемични организации, от 32 държави. Европейският институт за иновации и 

технологии предоставя подробности за избраните проекти.  

В края на 2021 год. се очаква да бъде отправена втора покана за проекти предложения, за 

периода 2022 год. - 2023 год. Инициативата цели, до 2027 год., да обхване до 550 висши 

училища.  

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/23-pilot-projects-selected-eit-unlock-higher-educations-

innovation-potential-europe 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 09. юли 2021 – 15. юли 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: в периода 24. май – 25. май 2022 год., в Стокхолм, ще се проведе среща, която ще 

събере здравни лидери от около 30 държави. Организаторите планират провеждането на дебати 

по актуални теми от сферата на здравеопазването. Ще бъдат дискутирани най-новите 

тенденции и изобретения, променящи облика на здравеопазването. Предвижда се форматът на 

събитието да бъде хибриден – присъствена форма, с възможност за виртуално участие.  

 

Организатор: EIT Health и Karolinska Institute; 

 

Период на провеждане: 24. май – 25. май 2022 год.; 

https://eit.europa.eu/news-events/news/23-pilot-projects-selected-eit-unlock-higher-educations-innovation-potential-europe
https://eit.europa.eu/news-events/news/23-pilot-projects-selected-eit-unlock-higher-educations-innovation-potential-europe


 

2 
 

 

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

 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-health-summit-2022 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 09. юли 2021 – 15. юли 2021) 

Новина #3.1 

По конкурсите на фонд „Научни изследвания“, „Фундаментални научни изследвания – 2021 

год.” и „Фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.”, са 

подадени съответно 222 и 49 проектни предложения. Срокът за оценяване на проектните 

предложения е до 30. октомври 2021 год. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fni.bg/?q=node/1331 

Новина #3.2 

На 12. юли, на сайта на Министерството на образованието и науката, бе публикуван за 

обществено обсъждане проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето 

образование. Законопроектът предвижда две или повече висши училища да обучават студенти 

съвместно, както и да бъде въведен статут на т.нар. „проектни“ докторанти. Срокът за 

обществено обсъждане е до 11. август 2021 год. (включително). Бележки, становища и 

предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ и 

дирекция „Правна“ на e-mail: a.paunova@mon.bg и p.slavov@mon.bg 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4244 

Новина #3.3 

Министерството на образованието и науката приема заявления от висшите училища, които 

желаят да получат статут на изследователски университети, на база на постигнати научни 

резултати през предходните четири години. Това стана възможно, след като кабинетът одобри 

предложената от МОН методика за определяне на изследователските висши училища. 

Правителственото постановление е обнародвано в „Държавен вестник“, на 13. юли 2021 год.  

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4246 

Новина #3.4 

Министерският съвет одобри 2 202 150 лв. за финансиране на планирани дейности по вече 

действащата Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на 

европейска наука“ (ВИХРЕН). С отпуснатата сума ще бъдат изплатени средствата за третата 

година от реализацията на проекти, одобрени за финансиране през 2019 г. В предходния брой 

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-health-summit-2022
https://www.fni.bg/?q=node/1331
mailto:a.paunova@mon.bg
mailto:p.slavov@mon.bg
https://www.mon.bg/bg/news/4244
https://www.mon.bg/bg/news/4246
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на нашия бюлетин бе поместена информация, че Министерството на образованието и науката 

публикува за обществено обсъждане проект на програма ВИХРЕН – 2021 год.  

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4249 

Новина #3.5 

На 09. юли, на сайта на Министерството на образованието и науката, бе публикуван проект на 

споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна 

гора за сътрудничество в областта на образованието. Проектът предвижда, страните да 

могат да предлагат стипендии за придобиване на висше образование, както и такива за 

докторантура. Проектът предвижда обмен на университетски преподаватели, академични 

експерти, гостуващи професори, както и на студенти. Страните ще си сътрудничат по 

въпросите, свързани с взаимното признаване на образователната и научна степен „доктор“ и 

научната степен „доктор на науките“. Срокът за обществено обсъждане е 09. август 2021 год. 

(включително).  

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/100164 

Новина #3.6 

Евродепутатите призовават държавите членки да увеличат публичните разходи за 

научноизследователска и развойна дейност от 0,81% на 1,25% от БВП, като желанието е 

това да се случи до 2030 год.. Счита се, че така ще бъдат  постигнати целите, определени от 

плана на Европейската комисия за създаване на единен пазар за научните изследвания, в 

Европейското изследователско пространство. В процес на изготвяне е  проект на пакт за научни 

изследвания и иновации, който се очаква да бъде подписан от всички държави членки.  

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/meps-pressure-member-states-boost-public-rd-spending 

Новина #3.7 

През 2022 год. Европейският съвет за научни изследвания (ERC) ще предостави безвъзмездно 

финансиране, в размер на 2,4 милиарда евро. Ще бъдат отворени пет покани, като се очаква, 

първата да стартира още тази седмица. И петте категории безвъзмездни средства ще бъдат 

достъпни за изследователи от всяка страна членка и от всяка научна област, стига 

изследванията да се извършват в Европа. Очаква се финансирането да стимулира разкриването 

на около 8000 работни места за научноизследователски кадри.  

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/european-research-council-award-eu24b-2022 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4249
https://www.mon.bg/bg/100164
https://sciencebusiness.net/news/meps-pressure-member-states-boost-public-rd-spending
https://sciencebusiness.net/news/european-research-council-award-eu24b-2022

