
 

1 
 

 

 

 

Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №25 

17.01.2022 год.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 4. януари 2022 – 14. януари 2022) 

 

Предложение #1.1 

Относно: покана за кандидатстване по програма “Wild card”, инициатива на Европейския 

институт за иновации  и технологии, стартирала преди четири години, с идеята за намиране 

на иновативни и работещи решения за неотложни здравни предизвикателства. Инициативата, 

която обединява талантливи специалисти, идеи и финансови ресурси има потенциал да 

трансформира здравеопазването. 

 

Предизвикателствата за 2022 година, които очакват Вашите идеи и решения са: 

 Ранно диагностициране на онкологичните заболявания; 

 Психично здраве.  

 

Необходими са спешни мерки за справяне с негативното въздействие, което настоящата 

пандемия оказва върху лечението на онкологичните заболявания. Специалистите алармират за 

драстично увеличаване на психичните разстройства. Ще бъдат подкрепени до два екипа, като 

в рамките на две години, всеки от екипите ще бъде финансиран с до 1,5 милиона евро. Освен 

на финансова подкрепа най-добрите ще могат да разчитат и на менторството на 

висококвалифицирани и опитни експерти. Печелившите екипи ще преминат през няколко 

етапа, като крайната цел е създаването на нова компания, посредством която идеите ще 

бъдат трансформиране в решения на горепосочените две предизвикателства.  

 

Организатор: Европейският институт за иновации  и технологии, с финансовата подкрепа на 

Европейския съюз. 

Краен срок за участие в конкурса: 14. март 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://wildcard.eithealth.eu/how-to-apply/ 

Линк към програмата:  

https://wildcard.eithealth.eu/wp-content/uploads/2021/12/Call-for-applications-2022-Wild-Card-

Programme.pdf 

https://wildcard.eithealth.eu/how-to-apply/
https://wildcard.eithealth.eu/wp-content/uploads/2021/12/Call-for-applications-2022-Wild-Card-Programme.pdf
https://wildcard.eithealth.eu/wp-content/uploads/2021/12/Call-for-applications-2022-Wild-Card-Programme.pdf
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 4. януари 2022 – 14. януари 2022) 

 

Предложение #2.1 

Относно: работни семинари на тема “Understanding Stem Cells and Cellular Processes Through 

Imaging”, организирани от „Международното дружество за изследване на стволовите клетки“ 

(ISSCR). Събитието ще се случи на няколко дати през месец март, а именно: 7. март, 14. 

март, 21. март и 28. март 2022 год. Напредъкът в развитието на технологиите за изобразяване 

предоставя на учените все по-добри възможности за изучаване на стволовите клетки, както 

и на процесите, протичащи в тях. Водещи учени от САЩ, Великобритания, Австралия, 

Нидерландия и Швейцария ще представят на участниците в семинарите различни подходи за 

изобразяване на стволовите клетки.  

 

Организатор: ISSCR; 

Период на провеждане: 7. март, 14. март, 21. март и 28. март 2022 год.; 

Такса участие: към момента организаторите не са посочили такса за участие. Ще Ви бъде 

нужна предварителна регистрация, която скоро ще бъде възможна; 

Линк за детайлна информация: 

https://www.isscr.org/meetings-events/isscr-digital/imaging 

 

Предложение #2.2 

Относно: симпозиум на „Международното дружество за изследване на стволовите 

клетки“ (ISSCR), който ще се проведе в Еврейския университет в Йерусалим, в периода 30. 

март – 31. март 2022 год. Темата на събитието е „Стволовите клетки: от гените до 

органите“. Утвърдени учени от Израел, САЩ, Италия, Германия, Нидерландия и Австралия 

ще представят на участниците най-новите открития в областта на регенеративната 

медицина.  

Организатор: ISSCR, EpiSyStem и ISCS; 

Период на провеждане: 30. март 2022 год. – 31. март 2022 год.; 

Такса участие: при ранна регистрация, таксата варира от $50 до $600. Посочени са такси за 

физическо и виртуално участие. Крайният срок за ранна регистрация е 1. февруари 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.isscr.org/meetings-events/international-symposia/jerusalem-2022-symposium 

 

 

https://www.isscr.org/meetings-events/isscr-digital/imaging
https://www.isscr.org/meetings-events/international-symposia/jerusalem-2022-symposium
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Предложение #2.3 

Относно: „Международна конференция за стареенето“, която ще се проведе в периода 28. 

март – 30. март 2022 год. Събитието е организирано от група млади учени, работещи съвместно 

в рамките на иновативна изследователска програма – SynAGE (The Aging Synapse – 

Molecular, Cellular and Behavioral Underpinnings of Cognitive Decline), финансирана от 

Германското изследователско дружество. Застаряващото население на Европа е 

предизвикателство, което обуславя потребността от изучаване на когнитивния спад при 

възрастните хора, така че да бъдат разработени успешни стратегии за поддържане и 

подобряване както психичното здраве, така също и на качеството на живот на населението в 

напреднала възраст. Форматът на конференцията е хибриден – физическо и виртуално 

участие.  

Организатор: SynAGE; 

Период на провеждане: 28. март 2022 год. – 30. март 2022 год.; 

Такса участие: без такса, като крайният срок за регистрация е 31. януари 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/isync-international-

synage-conference-on-healthy-ageing 

 

Предложение #2.4 

Относно: Информационен ден относно Хоризонт Европа, организиран от Съвета за наука и 

технологии на Малта. Събитието, което ще се случи изцяло във виртуална среда, ще бъде 

възможност за участниците в него да търсят и да намерят партньор за своя проект. Събитието 

е отворено за участници от всички европейски държави.   

Организатор: Малтийският съвет за наука и технологии; 

Период на провеждане: 25. януари 2022 год.; 

Такса участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация, крайният срок за 

която е 23. януари 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://horizoneu.mon.bg/novini/informacionen-den-za-vazmozhnostite-i-pokanite-na-programata-

horizont-evropa/ 

 

Предложение #2.5 

Относно: презентация  на проекти, които са добър пример за обучение и подготовка в 

областта на иновациите и предприемачеството. Събитието е част от инициативата на 

Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) за повишаване на иновационния 

капацитет на университетите. Обединявайки бизнес, образование и научни изследвания, 

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/isync-international-synage-conference-on-healthy-ageing
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/isync-international-synage-conference-on-healthy-ageing
https://horizoneu.mon.bg/novini/informacionen-den-za-vazmozhnostite-i-pokanite-na-programata-horizont-evropa/
https://horizoneu.mon.bg/novini/informacionen-den-za-vazmozhnostite-i-pokanite-na-programata-horizont-evropa/
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институтът спомага за сформирането на многостранни партньорства, наречени общности на 

знанията и иновациите (ОЗИ), целящи разработването на новаторски продукти и услуги, 

създаването на нови дружества и не на последно място обучаването на ново поколение 

предприемачи. Представените проекти са свързани с различни обществени 

предизвикателства, стоящи за разрешаване през общностите за знания и иновации, от 

изменението на климата и устойчивата енергия до здравословния начин на живот и хранене.  

Организатор: ОЗИ към ЕИТ; 

Период на провеждане: 20. януари 2022 год, 10:00-13:00 CET; 

Такса участие: без такса. Нужна е предварителна регистрация. Не е посочен краен срок за 

регистрация.  

Линк за детайлна информация:  

https://eit-hei.eu/kic-showcase-good-practice-examples-of-education-and-training-in-innovation-and-

entrepreneurship/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 4. януари 2022 – 14. януари 2022) 

 

Новина #3.1 

 

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува регистър на специалностите, за 

които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен 

договор с работодател, за стаж на студента за периода на обучението и за работа след 

успешното му завършване. Освен до информация за специалностите, студентите вече 

имат достъп и до списъка с всички фирми, с които могат да сключат договор за стаж и работа, 

за да ползват финансова подкрепа от държавата. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4618 

 

Новина #3.2 

 

На 30. декември 2021 год. Министерският съвет прие Годишния доклад за състоянието и 

развитието на научните изследвания през 2020 год. Анализът на научната дейност на 

българските висши училища и на научните организации показва, че относително ниският 

бюджет за научни изследвания в публичния сектор, разпределян между голям брой 

университети и научноизследователски институти, води до малък дял на международно 

разпознаваемата научна продукция в сравнение със средното равнище за ЕС. За сметка на това 

качеството на научната продукция, макар и малко по-ниско, е близко до това за ЕС. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4607 

https://eit-hei.eu/kic-showcase-good-practice-examples-of-education-and-training-in-innovation-and-entrepreneurship/
https://eit-hei.eu/kic-showcase-good-practice-examples-of-education-and-training-in-innovation-and-entrepreneurship/
https://www.mon.bg/bg/news/4618
https://www.mon.bg/bg/news/4607
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Новина #3.3 

 

Редица български висши училища подобриха научната си дейност през 2020 год. 

Българската академия на науките е лидер сред научните организации в страната според доклад 

за 2020 год. от постоянно действащата експертна Комисия за наблюдение и оценка на 

научноизследователската дейност, осъществявана във висшите училища и научните 

организации, приет от Министерството на образованието и науката. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4594 

 

Новина #3.4 

 

На 10. януари 2022 год. българският еврокомисар Мария Габриел обяви старта на новия 

онлайн портал посветен на Европейското пространство за образование. Той събира 

инициативите и дейностите в областта на образованието и обучението в Европейския съюз на 

едно място. Порталът включва 10 основни раздела с информация по теми и целеви групи. 

Темите се фокусират върху подобряването на качеството в образованието и обучението, 

учителите и преподавателите, цифровото образование, международното сътрудничество. 

Порталът обръща внимание и на новини, актуални документи в областта на образованието и 

обучението, възможности за финансиране, заетост и трудова мобилност. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4620 

 

Линк към European Education Area: 

https://education.ec.europa.eu/ 

 

Новина #3.5 

 

Над 1000 млади учени и над 200 постдокторанти се очаква да бъдат подпомогнати при 

интеграцията и кариерното им развитие в български научни организации и висши училища. За 

тази цел Министерството на образованието и науката предлага второ издание на 

Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ със срок до 2025 год. 

Предвидени са общо 15 млн. лева - за два етапа на изпълнение, като първият ще започне през 

2022 год., а вторият – през 2024 год. Бележки, становища и предложения по проекта могат да 

бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: k.nikolova@mon.bg  до 19.01.2022 год. 

включително. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4582 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4594
https://www.mon.bg/bg/news/4620
https://education.ec.europa.eu/
https://www.mon.bg/bg/news/4582
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Новина #3.6 

 

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 год., 

администрацията на Министерски съвет организира обществени консултации относно 

проекта на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за 

интелигентна трансформация 2021 - 2027. (НИИДИТ). Коментари по проекта на програмата 

могат да бъдат изпращани на следния имейл адрес: TWG@sari.bg. Периодът за обществено 

обсъждане е 06.01.2022 год. – 07.02.2022 год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6564 

 

Линк към проекта:  

https://www.sari.bg/dev/wp-

content/uploads/2021/11/1_%D0%9F%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%94%D0%98%D0%A2-

2021-2027_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-1_27_11_2020.pdf 

 

 

 

 

 

mailto:TWG@sari.bg
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6564
https://www.sari.bg/dev/wp-content/uploads/2021/11/1_%D0%9F%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%94%D0%98%D0%A2-2021-2027_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-1_27_11_2020.pdf
https://www.sari.bg/dev/wp-content/uploads/2021/11/1_%D0%9F%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%94%D0%98%D0%A2-2021-2027_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-1_27_11_2020.pdf
https://www.sari.bg/dev/wp-content/uploads/2021/11/1_%D0%9F%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%94%D0%98%D0%A2-2021-2027_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-1_27_11_2020.pdf

