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Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №11, 23.08.2021 год.  

30. юли 2021 год. – 20. август 2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

Напомняме Ви, че на 30. юли, ФНИ отправи покана за участие в конкурс по Национална научна 

програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ – 2021 год. Информацията за тази покана 

достигна до Вас, посредством имейл, от  2. август 2021 год.  

 

Краен срок за подаване документи: 30. септември 2021 год.; 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1339 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 16. август 2021 – 20. август 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: През настоящата година е приета съществена промяна в правилата и изискванията за 

участие в програмата „Хоризонт Европа“, съгласно която, за да отговарят на условията за 

финансиране, всички потенциални бенефициенти трябва да имат утвърден „План за равенство 

между половете“. Това изискване ще бъде в сила от 2022 год.  

 

В тази връзка, Европейската комисия планира провеждането на редица обучения, като първото 

такова е насочено към България и ще бъде проведено на 28. септември 2021 год. Обучението 

е предназначено за научноизследователски организации, университети, организации за 

финансиране на научни изследвания и други публични органи, които не разполагат с „План за 

равенство между половете“, но имат намерение и желание да участват в програмите на 

„Хоризонт Европа“.  

 

Събитието ще се случи изцяло във виртуална среда. Обучението ще бъде безплатно, но е 

необходимо, до 6. септември 2021 год.,  да бъде попълнен онлайн формуляр за участие. Право 

на участие ще бъде предоставено на един представител на съответната организация; 

 

Организатор: Европейската комисия;  

 

Период на провеждане: 28. септември 2021 год.; 

 

Такса участие: без такса, като следва да бъде попълнен формуляр за участие; 

https://www.fni.bg/?q=node/1339
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Линк за детайлна информация:  

https://naukamon.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%8

9%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-

%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80/ 

 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/news/gender-equality-plans-geps-2021-jul-30_en 

 

Предложение #2.2 

Относно: Едночасов, онлайн семинар, който ще бъде фокусиран върху съвети относно 

изготвянето на коректен финансов отчет по „Хоризонт Европа“. Участниците ще получат 

експертна информация за новостите в „Хоризонт Европа“, ще бъдат запознати с основните 

изсиквания към финансовите отчети и ще получат ценни съвети относно правилното планиране 

на времето и управлението на отделните дейности.  

 

Организатор: EMDESK и Welcomeurope; 

 

Период на провеждане: 9. септември 2021 год., 14:00 ч. (CEST); 

 

Такса участие: без такса, необходима е регистрация; 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.emdesk.com/academy/horizon-europe-webinar-prepare-accurate-financial-statement 

 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 16. август 2021 – 20. август 2021) 

Новина #3.1 

В нашия седми Информационен бюлетин бе поместена информация относно проекта на 

националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската 

наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021). Програмата вече е одобрена от Министерския съвет, като 

общият ѝ бюджет възлиза на 7,5 млн. лв. Ще бъдат финансирани шест изследователски проекта. 

Срокът на изпълнение е седем години.  

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4308 

Новина #3.2 

Ако бъдат одобрени от правителството, през следващата година ще бъдат активни три 

национални програми за развитие на науката в България, а именно - програмата 

„Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“, 

програмата „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни 

списания и отворeния достъп до научна информация“ и програмата „Сигурност и отбрана“. 

https://naukamon.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80/
https://ec.europa.eu/info/news/gender-equality-plans-geps-2021-jul-30_en
https://www.emdesk.com/academy/horizon-europe-webinar-prepare-accurate-financial-statement
https://www.mon.bg/bg/news/4308
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Проектите на горепосочените програми са публикувани за обществено обсъждане, с краен срок 

7. септември 2021 год.. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4303 

Новина #3.3 

Около 10 500 ученици, учители, студенти, университетски преподаватели и други българи се 

очаква да се включат в мобилност по европейската програма „Еразъм+“. Бюджетът на 

програма „Еразъм+“ за 2021 год. е над 42 млн. евро, а на  програма „Европейски корпус за 

солидарност“ – близо 2,6 млн. евро. Повече от 35 млн. евро от средствата по „Еразъм+“ са 

заложени за дейности в сферата на образованието и обучението, а останалите – за сектор 

„Младеж“. Крайният срок за кандидатстване с проекти в сектор „Младеж“ и по програма 

„Европейски корпус за солидарност“ е 5. октомври 2021 г. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4300 

Новина #3.4 

Правителството прие промени в устройствения правилник на изпълнителната агенция, която 

управлява оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020 год. (ОП НОИР). Променя се наименованието на агенцията и се увеличава числеността й. 

„Програма за образование“ е новото наименование на изпълнителната агенция, която 

управлява оперативната програма за образование и наука. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4297 

Новина #3.5 

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) няма достатъчно средства, за да обезпечи и развива 

научните изследвания в страната. Това е сред причините за липсата на интерес от млади учени 

и докторанти за участие в конкурсите на фонда. Това констатира в годишния си доклад, за 

дейността на ФНИ за 2020 год., комисия към Министерството на образованието и науката 

(МОН).  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4304 

 

Линк към годишния доклад на ФНИ: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/doklad-FNI-2020_09082021%20(1).pdf 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4303
https://www.mon.bg/bg/news/4300
https://www.mon.bg/bg/news/4297
https://www.mon.bg/bg/news/4304
file:///C:/Users/USER/Downloads/doklad-FNI-2020_09082021%20(1).pdf

