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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №12 

30.08.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 23. август 2021 – 27. август 2021) 

 

Полезна информация #1.1 

 

В последния брой на нашия информационен бюлетин бе поместена информация относно 

приемането на програмата „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 

– 2021 (ВИХРЕН – 2021), от страна на Министерски съвет. Очакванията са, конкурсът да 

бъде обявен, от фонд „Научни изследвания“, през месец септемри 2021 год.  

 

Полезна информация #1.2 

В резултат на постъпило запитване, интернет страницата на Фонд "Научни изследвания" вече 

предоставя възможност за публикуване на съобщение за търсене на партньори по проекти. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1344 

 

Полезна информация #1.3 

 

Фонд „Научни изследвания“ публикува съобщение относно проекти, недопуснати до научно 

оценяване, поради това, че не отговарят на изискванията за административно съответствие и 

допустимост по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти – 2021 год." и по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2021 год.". 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1347 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 23. август 2021 – 27. август 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: Виртуална бизнес конференция „What’s the new normal for global R&D?“. Идеята на 

организаторите на събитието е да бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество в 

сферата на научноизследователската и развойна дейност, в условията на „новата 

нормалност“. Ще се дискутира сътрудничеството между държавите в областта на 

здравеопазването, цифровите технологии и климатичните технологии.  

https://www.fni.bg/?q=node/1344
https://www.fni.bg/?q=node/1347


 

2 
 

 

Организатор: Science|Business; 

Период на провеждане: 8. септември 2021 год., 13:00 – 17:30 (CET); 

Такса участие: без такса, необходима е предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://sciencebusiness.net/events/compete-or-cooperate-whats-new-normal-global-rd 

Предложение #2.2 

Относно: Дистанционно двудневно обучение „Risk management for EC funded projects”. 

Участниците в семинара ще придобият знания и умения за управлението и контролирането 

на риска. Това са способности, увеличаващи шансовете за успех на всеки един проект, 

финансиран по програми на Европейския съюз. Ще бъдат представени конкретни подходи, 

инструменти и техники за управление на риска, в рамките на официалната методология на 

Европейската комисия за управление на проекти - PM². Участниците ще придобият умения за 

контролиране на изпълнението на проекта, ще научат много за ефективната комуникация с 

партньорите по проекта. В края на курса участниците ще имат нужните умения за прилагане на 

някои от най-ефективните практики на PM² методологията за управление на риска, което ще 

гарантира повишаване на качеството на управление на техните проекти. 

 

Организатор: European academy; 

Период на провеждане: 21.-22. октомври 2021 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://www.europeanacademy.com/risk-management-for-e-c-funded-projects/ 

 

Предложение #2.3 

Относно: Двудневно онлайн обучение “Proposal Writing And Project Management For EU 

Horizon Europe Program“. Семинарът има за цел да постигне задълбочено познаване и 

разбиране на програмата „Horizon Europe”. Участниците ще придобият практически опит и 

знания за написването и осъществяването на едно успешно проектно предложение. Обучението 

е насочено към университети, изследователски организации и представители на частния 

бизнес.  

Организатор: Brussels Academy & Vocal Europe; 

Период на провеждане: 1.-2. октомври 2021 год.; 

Такса участие: 484,00 Евро (с ДДС), като крайният срок за регистрация е 5. септември 2021 

год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.brusselsacademy.eu/trainings/proposal-writing-and-project-management-for-eu-

horizon-europe-program-1-2-october-2021/ 

https://sciencebusiness.net/events/compete-or-cooperate-whats-new-normal-global-rd
https://www.europeanacademy.com/risk-management-for-e-c-funded-projects/
https://www.brusselsacademy.eu/trainings/proposal-writing-and-project-management-for-eu-horizon-europe-program-1-2-october-2021/
https://www.brusselsacademy.eu/trainings/proposal-writing-and-project-management-for-eu-horizon-europe-program-1-2-october-2021/


 

3 
 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 23. август 2021 – 27. август 2021) 

 

Новина #3.1 

За 13. септември 2021 год. е насрочена първата пленарна сесия на Европейския парламент, 

след лятната ваканция на евродепутатите. На първо място в дневния ред е Пактът за научни 

изследвания и иновации, чиято цел е да убеди държавите членки да увеличат разходите за 

научноизследователска и развойна дейност до поне 3% от брутния вътрешен продукт. 

Еврокомисията очаква държавите членки да разпишат пакта. Останалите приоритетни 

теми са: Хоризонт Европа, петте водещи изследователски мисии, проектите за изграджане на 

устойчили жилища, планът за насърчаване на иновационните екосистеми, създаването на 

агенция за биомедицински изследвания и на европейско пространство за здравни данни. 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/back-school-overview-eu-research-and-innovation-policies-watch-

autumn 

 

Новина #3.2 

 

Ив Флюкигер, който е ректор на Женевския университет, счита, че Швейцария ще бъде 

изключена от програмата „Хоризонт Европа“ поне за две години. Той смята, че 

швейцарските политици подценяват значимостта на „Хоризонт Европа“. Според него те 

подценяват факта, че да бъдеш част от програмата е нещо повече от пари. Той е категоричен, 

че тук не става въпрос само за пари, а и за международно признание.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/swiss-exclusion-horizon-europe-set-last-least-two-years-

universities-chief-predicts 

Новина #3.3 

Ново изследване на Центъра за социални иновации отчита нарастващо участие на 

изследователите от Западните Балкани в европейските програми за академичен обмен. 

През последните десетилетия множество учени напуснаха Западните Балкани, търсейки 

успешна реализация в Европа и Северна Америка. На схемите за мобилност, при които имаме 

обмен на знания и опит, и временен престой в чужбина, се гледа като на възможност за забавяне 

на „изтичането на мозъци“. Същевременно с това, Европейската комисия се опитва да 

насочи инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в страните от региона.  

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/interest-eu-research-mobility-schemes-growing-western-balkans 

Новина #3.4 

Проектът на оперативния план за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето 

образование в Република България, за периода 2021 – 2030 година, е публикуван за 

обществено обсъждане. Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат 

изпращани към дирекция „Висше образование“ до Милена Стоянова – държавен експерт,  на e-

https://sciencebusiness.net/news/back-school-overview-eu-research-and-innovation-policies-watch-autumn
https://sciencebusiness.net/news/back-school-overview-eu-research-and-innovation-policies-watch-autumn
https://sciencebusiness.net/news/swiss-exclusion-horizon-europe-set-last-least-two-years-universities-chief-predicts
https://sciencebusiness.net/news/swiss-exclusion-horizon-europe-set-last-least-two-years-universities-chief-predicts
https://sciencebusiness.net/news/interest-eu-research-mobility-schemes-growing-western-balkans
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mail: mstoyanova@mon.bg Крайният срок за обществено обсъждане на предложения проект е 

20. септември 2021 год. (включително).  

 

Предвижда се, докторантите в приоритетни за държавата професионални направления да бъдат 

освободени от такси. Същата мярка се предвижда и за докторантите, назначени по научни 

проекти с публично финансиране. Планът има за цел да активизира научната дейност в 

университетите и да стимулира съвместното партньорството между образование, наука и 

бизнес.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4318 

 

Линк към проекта: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/DVO_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82

%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A

1%D0%92%D0%9E_2021.pdf 

Новина #3.5 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от 

Министерски съвет на 25. август 2021 год., предвижда две или повече висши училища да 

обучават студенти заедно и да издават съвместни дипломи. Целта е да се активира 

сътрудничеството между университетите, посредством създаването на съвместни 

мултидисциплинарни специалности. Законопроектът предвижда възможността образователна 

и научна степен „доктор“ да се придобива чрез работа по научноизследователски проект. 

Докторантите трябва да се обучават в продължение на поне три години в редовна форма с 

договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4323 

 

 

 

mailto:mstoyanova@mon.bg
https://www.mon.bg/bg/news/4318
file:///C:/Users/USER/Downloads/DVO_Ð�Ð¿ÐµÑ�Ð°Ñ�Ð¸Ð²ÐµÐ½%20Ð¿Ð»Ð°Ð½%20Ð¡Ð�Ð�_2021.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/DVO_Ð�Ð¿ÐµÑ�Ð°Ñ�Ð¸Ð²ÐµÐ½%20Ð¿Ð»Ð°Ð½%20Ð¡Ð�Ð�_2021.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/DVO_Ð�Ð¿ÐµÑ�Ð°Ñ�Ð¸Ð²ÐµÐ½%20Ð¿Ð»Ð°Ð½%20Ð¡Ð�Ð�_2021.pdf
https://www.mon.bg/bg/news/4323

