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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №10 

30.07.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 23. юли 2021 – 29. юли 2021) 

В периода на изготвяне на нашия десети Информационен бюлетин (23. юли 2021 – 29. юли 

2021) не са обявени предстоящи конкурси, подходящи за включване в бюлетина.   

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 23. юли 2021 – 29. юли 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: двудневно онлайн обучение „Impact of E.C. Funded research”, което ще запознае 

участниците със стъпките към разработването на успешни стратегии за комуникация, 

разпространение и експлоатация, които са неизменна част от всеки един успешен проект, 

финансиран от Европейската комисия. Участниците ще разберат значението на комуникациите 

в научните изследвания, ще придобият знания и умения за усъвършенстване на 

комуникационните процеси в рамките на проекта. Ще научат как да разширят обхвата на своя 

проект, така че да подобрят въздействието му. Ще придобият умения за повишаване на 

обществената осведоменост относно провежданите изследователски дейности и постигнатите 

резултати. Обучението включва практически занятия. Ще бъдат презентирани образцови 

практики; 

 

Организатор: European Academy; 

 

Период на провеждане: 07. октомври – 08. октомври 2021 год.; 

 

Такса участие: 1100,00 Евро (без ДДС); 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.europeanacademy.com/7-8-oct-2021-online/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 23. юли 2021 – 29. юли 2021) 

Новина #3.1 

На 28. юли се проведе общественото обсъждане на проекта на програма „Образование“ 

2021-2027 год. Във виртуалното събитие са се включили над 100 участници. Общият бюджет 

на програма „Образование“ 2021-2027 год. ще бъде над 1,9 млрд. лева. Програмата се 

https://www.europeanacademy.com/7-8-oct-2021-online/
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съфинансира от Европейския социален фонд + и от държавния бюджет на република България. 

Крайният срок, определен за обществено обсъждане на предложения проект на програмата е 

09. август 2021 год.  

Линк за детайлна информация: 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=984 

Новина #3.2 

Предстои, по предложение на Министерски съвет, Народното събрание да ратифицира 

споразумение между Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих, 

Швейцарския федерален политехнически институт в Лозана, Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ и правителството на Република България. Споразумението касае 

създадения Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки към 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4284 

Новина #3.3 

Министерският съвет одобри 5 млн. лв. за абонаментен достъп на висшите училища и 

научните организации до базите данни на Кларивейт и Елзевир, както и за годишния 

членски внос за участие на страната ни в големи европейски и международни научни проекти 

и инфраструктури. Така ще се осигури неограничен достъп на учените от всички висши 

училища и научни организации в страната до информация, научни изчисления, анализи, 

архиви, приложения и други ресурси, необходими за изпълнението на международни научни 

проекти. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4280 

Новина #3.4 

Организациите, финансиращи научни изследвания, искат всички заинтересовани страни, 

включително и университети, да имат по-голяма роля при оформянето на Европейското 

научноизследователско пространство (ERA). Роля тук ще изиграе и представеният, по-рано 

този месец, Пакт за научни изследвания и иновации, ако бъде одобрен.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/research-funding-agencies-want-greater-say-shaping-new-era 

Новина #3.5 

Регион Стокхолм получи наградата за Социален проект на годината, разработвайки 

„облигация за въздействие върху здравето“. Новаторската схема е част от здравен проект на 

Европейския институт за иновации и технологии - EIT Health Project, стартирал през 2017 

година. Програмата е в подкрепа на превенцията на диабет тип 2, като основните цели са 

подобряване живота на хората и намаляване на разходите за здравеопазване. В програмата са 

включени 21 000 души, при които има риск от развитие на диабет.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-health-project-wins-social-bond-year 
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