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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №13 

10.09.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 30. август 2021 – 09. септември 2021) 

 

Полезна информация #1.1 

 

На 8. септември 2021 год., в сградата на Министерството на образованието и науката, се 

проведе първото заседание на новия Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“. 

За председател на Изпълнителния съвет беше избран проф. Желю Владимиров, а за заместник-

председател беше избрана проф. Вилма Стоянова. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fni.bg/?q=node/1350 

 

Напомняме, че до края на месец септември, фонд „Научни изследвания“ следва да обяви 

конкурс по програмата „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ – 

2021 (ВИХРЕН – 2021).  

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 30. август 2021 – 09. септември 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: двудневно обучение „EU Projects’ Design And Management“, което ще бъде 

проведено изцяло във виртуална среда. Практическият семинар цели да предостави на 

участниците необходимите знания и опит за разработването и написването на печеливш 

проект. Фокусът ще падне върху най-популярните покани за безвъзмездно финансиране, които 

са отворени. Участниците ще бъдат запознати с успешното управление на един вече 

спечелен проект.  

 

Организатор: Vocal Europe & Brussels Academy; 

Период на провеждане: 29. октомври - 30. октомври 2021 год.; 

Такса участие: 484,00 Евро (с ДДС), крайният срок за регистрация е 17. септември 2021 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.vocaleurope.eu/product/eu-projects-design-and-management-29-30-october-2021/ 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1350
https://www.vocaleurope.eu/product/eu-projects-design-and-management-29-30-october-2021/
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Предложение #2.2 

Относно: обучение във виртуална среда на тема „Proposal writing for research and innovation 

projects”. Структурирането на курса в три дни предполага по-добра възможност за усвояване 

на информацията, преди пристъпване към следваща тема. Акцентът ще бъде поставен върху 

проекти от сферата на Научноизследователската и развойната дейност. Обучението цели 

придобиване на следните умения и знания: преглед и подбор на възможности за финансиране, 

познаване на основните характеристики на един печеливш проект, разработване на 

аргументирана обосновка, изготвяне на план за реализиране на проекта, изработването на план 

за управление и мониторинг на риска. Всеки един ден от обучението завършва с практически 

упражнения, целящи усвояване на знанията.  

 

Организатор: European academy; 

Период на провеждане: 24. ноември - 26. ноември 2021 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://www.europeanacademy.com/24-26-november-2021-online/ 

 

Предложение #2.3 

Относно: Словенското председателство на Съвета на Европейския съюз организира 

конференция на тема “New European Research Area – Towards a Responsible Knowledge-

Driven Society of the 3rd Millennium”. 

 

Организатор: Словенското председателство на Съвета на ЕС; 

Период на провеждане: 26. октомври - 27. октомври 2021 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://naukamon.eu/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%

86%d0%b8%d1%8f-new-european-research-area-towards-a-responsible-knowledge-driven-society-

of-the-3rd-millennium/ 

 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 30. август 2021 – 09. септември 2021) 

 

Новина #3.1 

 

Вземайки по внимание нарастващите нива на ваксинация, европейските университети 

планират и се подготвят за присъствена форма на обучение през предстоящата 

академична година. На 31. август Европейската комисия обяви, че 70 % от европейското 

население е напълно ваксинирано. Аудиториите, семинарните зали и библиотеките отново ще 

https://www.europeanacademy.com/24-26-november-2021-online/
https://naukamon.eu/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-new-european-research-area-towards-a-responsible-knowledge-driven-society-of-the-3rd-millennium/
https://naukamon.eu/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-new-european-research-area-towards-a-responsible-knowledge-driven-society-of-the-3rd-millennium/
https://naukamon.eu/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-new-european-research-area-towards-a-responsible-knowledge-driven-society-of-the-3rd-millennium/
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бъдат достъпни за студентите. Университетите информират студентите за приетите правила и 

мерки за безопасност, използвайки социалните медии. Университетите във Великобритания са 

разработили детайлна политика, целяща безопасно стартиране на академичната година.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/after-long-months-disruption-universities-get-ready-start-normal-

academic-year 

 

Новина #3.2 

 

Една от задачите, стоящи пред Европейската комисия, е изработването на стратегия за оценка 

на знанието. Първата стъпка в тази посока бе направена през юли 2020 год., с публикуването 

на политиката, представяща различните канали и инструменти за оценяване на знанието. Сега 

Европейската комисия инициира проучване, целящо събирането на обратна информация 

относно нуждите и очакванията по отношение на оценката на научно обоснованите знания. 

Проучването е насочено към учените, занимаващи се с изследвания и иновации. Резултатите от 

изследването ще бъдат използвани при дефинирането на бъдещите Ръководни принципи за 

оценяване на знанието. Крайният срок за участие в изследването е 20. септември 2021 год.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/fb0c1be6-9856-2d7d-33fc-b7c005276656 

 

Линк към „Канали и инструменти за оценяване на знанието“: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/KI0120038ENN.en.pdf 

 

Новина #3.3 

България ще предоставя повече средства за стипендиантите на българо-американската 

комисия за образователен обмен „Фулбрайт“. С финансирането ще бъдат увеличени 

размерите на сегашните стипендии и ще се осигурят стипендии за повече български студенти. 

Предвидени са също повече средства за българските изследователи. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4337 

 

Новина #3.4 

Повече от 80 % от научните статии, произтичащи от проекти, финансирани от 

„Хоризонт 2020“ са публикувани в списания с отворен достъп. Това констатира доклад на 

Европейската комисия. Резултатите показват постоянен ръст през годините. Най-висок 

процент на публикации с отворен достъп е отчетен при проектите, финансирани от 

Европейския научноизследователски съвет и програмата „Бъдещи и нововъзникващи 

технологии“. Интервюираните изследователи споделят за трудностите, които са 

https://sciencebusiness.net/news/after-long-months-disruption-universities-get-ready-start-normal-academic-year
https://sciencebusiness.net/news/after-long-months-disruption-universities-get-ready-start-normal-academic-year
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/fb0c1be6-9856-2d7d-33fc-b7c005276656
file:///C:/Users/USER/Downloads/KI0120038ENN.en.pdf
https://www.mon.bg/bg/news/4337
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срещнали при заплащането на таксите за обработка, нужни за осигуряването на отворен достъп 

до публикации по „Хоризонт 2020“. 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/81-horizon-2020-papers-were-published-open-access-journals 

 

Линк към доклада: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/KI0521227ENN.en.pdf 

 

Новина #3.5 

Европейският парламент иска държавите членки да спрат предложеното намаление на 

бюджета  на „Хоризонт Европа“ за 2022 год. Съветът на Европейския съюз предложи 

съкращаване на бюджета с 316 милиона евро. Държавите членки искат също така намаляване 

на средствата по програмите Digital Europe and Invest EU, съответно с 50 милиона евро и 45,5 

милиона евро. Така финансовите съкращения, предложение за 2022 год., възлизат общо на 

1,4 милиарда евро. Бюджетът за 2022 год. следва да бъде договорен между държавите членки 

и Европейския парламент.   

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/waltz-goes-meps-limber-fight-over-2022-horizon-europe-spending 

 

 

 

https://sciencebusiness.net/news/81-horizon-2020-papers-were-published-open-access-journals
file:///C:/Users/USER/Downloads/KI0521227ENN.en.pdf
https://sciencebusiness.net/news/waltz-goes-meps-limber-fight-over-2022-horizon-europe-spending

