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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №19 

26.10.2021 год.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 18. октомври 2021 – 22. октомври 2021) 

Предложение #1.1 

Относно:  Японското общество за подпомагане на науката - „JSPS Postdoctoral Fellowship for 

Foreign Researchers – FY 2022“ (JSPS) предоставя два броя стипендии за постдокторска 

специализация в Япония. 

Програмата ще предостави възможност на изследователи от всички области на хуманитарните, 

социалните и природните науки да развиват собствените си изследвания.  

Краен срок за подаване на документи: 30. юли 2022 год.; 

Продължителност на специализацията: 12/ 24 месеца, започваща в периода 1. април 2022 

год. - 30. ноември 2022; 

Размер на финансирането: информацията е налична във файл (Standard)FY2022 Application 

Guidelines, част от формулярите и насоките към кандидатите; 

Финансиране: 100 % от JSPS; 

Потенциални участници: научно-преподавателският състав на МУ-Варна. Кандидатите 

трябва да са получили докторска степен на или след 2 април 2016 год., т.е шест години преди 

датата на стартиране на специализацията; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.mon.bg/bg/101041  

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 18. октомври 2021 – 22. октомври 2021) 

 

Предложение #2.1 

Относно: конференция на тема Food4Health, която ще се проведе в хибриден формат. 

Началото на инициативата е поставено през 2019 год. и е резултат от сътрудничеството между 

EIT Health и EIT Food. По време на събитието ще бъдат представени проектите STOP MetSyn и 

MuscleCancer. Ще бъдат дискутирани актуалните проблеми с храненето и съвременния начин 

на живот, пред които сме изправени. Идеята на организаторите е да обединят усилията на 

https://www.mon.bg/bg/101041
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индустрия, политици, научноизследователски и образователни институции, така че да бъдат 

подпомогнати превенцията и лечението на значими заболявания. 

Организатор: EIT Health и EIT Food; 

Период на провеждане: 27. октомври – 28. октомври 2021 год.; 

Такса участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-health-and-eit-food-together-food4health-conference 

 

Предложение #2.2 

Относно: онлайн конференция на тема „The Future of Learning“. Ще бъдат представени 

настоящи и бъдещи тенденции при обучението в Европа. Акцентът ще бъде поставен върху 

технологиите, благодарение на които е възможно да се справим с предизвикателствата на 

дигиталното образование. В събитието ще вземе участие Георги Димитров – ръководител на 

Отдела за дигитално образование към Европейската комисия. 

 

Организатор: EIT; 

Период на провеждане: 5. ноември 2021 год.; 

Такса участие: без такса, изисква се предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/future-learning-eit-education-conference-2021 

 

Предложение #2.3 

Относно:  European Cancer Summit 2021- всяка година събитието събира водещи експерти от 

областта на онкологията, представители на пациентски организации и политици, за да бъдат 

дебатирани и решени ключови въпроси от сферата на онкологията, така че да бъде подобрен 

животът на пациентите и техните семейства. Тазгодишната среща ще се фокусира върху 

изпълнението на Европейския план за борба с рака и върху препоръките на мисията, на 

Европейския съюз, за борба с онкологичните заболявания. Форматът на събитието ще бъде 

хибриден, като към момента е възможна регистрация единствено за виртуално участие.  

Организатор: European cancer organization; 

Период на провеждане:  

17. ноември 2021 год.: от 9:00 – до 18:00 CET; 

18. ноември 2021 год.: от 9:00 – до 18:15 CET; 

Такса участие: от 150,00 до 700,00 евро, в зависимост от статута на участника.  

 

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-health-and-eit-food-together-food4health-conference
https://eit.europa.eu/news-events/events/future-learning-eit-education-conference-2021
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Линк за детайлна информация:  

https://www.europeancancer.org/summit#registration 

Предложение #2.4 

Относно: Европейският съвет по иновации организира своята годишна конференция, в 

хибриден формат. Ще бъде възможно събитието да бъде проследено онлайн. Целта на 

инициативата е да срещне представители на стартиращи предприятия, иноватори, 

изследователи и потенциални инвеститори. Сред обсъжданите теми ще бъдат: патенти, 

интелектуална собственост, трансфери на технологии, възможности за финансиране и 

др. Европейският комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – 

Мария Габриел ще открие форума и ще обяви победителките в съревнованието за „Жени 

иноватори“. 

Организатор: EIC; 

Период на провеждане: 24. ноември – 25. ноември 2021 год.; 

Такса участие: без такса, като е небходима предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://eic.eismea.eu/community/articles/open-call-eic-summit-registration-now-open 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 18. октомври 2021 – 22. октомври 2021) 

 

Новина #3.1 

 

С програма и финансов ресурс, възлизащ на 12. млн. лв., държавата ще стимулира научните 

организации и висшите училища да повишат броя на научните публикации в авторитетни 

международни научни издания. За финансиране по националната програма могат да 

кандидатстват висшите училища (ВУ) и научните организации (НО) с програмна акредитация 

за образователна и научна степен "доктор" от Националната агенция по оценяване и 

акредитация и разполагащи с профил в Българския портал за отворена наука BPOS. 

Програмата ще се изпълнява 42 месеца. Необходимо условие за участие е научните 

организации и висшите училища да имат и прилагат вътрешни механизми и правила за 

стимулиране на публикационната активност на научноизследователските си колективи, 

както и на отворения достъп до научна информация. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4427 

 

Новина #3.2 

 

На 19. октомври, на сайта на МОН, бе публикуван за обществено обсъждане проект на 

споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и 

Министерството на висшето образование на Република Куба за сътрудничество в областта 

на висшето образование. Предвижда се двете страни да подпомагат подписването на преки 

https://www.europeancancer.org/summit#registration
https://eic.eismea.eu/community/articles/open-call-eic-summit-registration-now-open
https://www.mon.bg/bg/news/4427
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споразумения между висшите училища, насочени към стимулиране на студентската 

мобилност, академичния обмен, обмена на изследователи и партньорството по проекти.  

 

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към 

дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: m.stoynova@mon.bg до 18.11.2021 

включително. 

 

Линк за детайлна информация: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/CoM_draft_Agr_Cuba_BG_15october2021%20(1).pdf 

Новина #3.3 

Европейската комисия приключи преговорите с Израел за асоцииране на държавата към 

рамковата програма „Хоризонт Европа“, като очакванията са споразумението да бъде 

подписано преди края на годината. Новината бе приветствана от множество европейски 

научноизследователски организации и критикувана от пропалестинските учени, които са 

против политиката на Израел за заселване на Западния бряг. Условията на споразумението все 

още не са известни, но се очаква университетът „Ариел“ да бъде лишен от възможност за 

европейско финансиране.   

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/commission-completes-horizon-negotiations-israel-rare-association-

success 

 

Новина #3.4 

Европейският парламент подкрепи чрез гласуване функционирането на девет публично-

частни партньорства, в рамките на Хоризонт Европа. Партньорствата ще стартират една 

година след Хоризонт Европа, след като бъдат одобрени и от държавите членки, които вече 

постигнаха споразумение помежду си по този въпрос, през месец септември. Две от 

партньорствата ще бъдат насочени към разработването на лекарства в Европа и Африка. 

Това са Health Initiative и Global Health . Гласуването идва, след като Световната здравна 

организация одобри първата ваксина срещу малария за деца в Африка, разработена с 

участието на едно от партньорствата на Horizon 2020 – The European and Developing 

Countries Clinical Trials Partnership. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/parliament-clears-way-eu22b-horizon-europe-partnerships-go-ahead 
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