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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №32 

21.03.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ:  

(информацията е подготвена в периода 14. март 2022 – 18. март 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: възможността за кандидатстване по Националната стипендиантска програма на 

Словашката република. Програмата е одобрена от словашкото правителство през 2005 год. и 

е финансирана от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на 

Словашката република. Целта на програмата е да стимулира мобилността на студенти, 

учени и преподаватели, като им предостави възможност за престой в университети и 

научноизследователски центрове в Словакия. Програмата, насочена към чуждестранни 

студенти, докторанти, преподаватели във висши училища, научни и художествени работници, 

е отворена за подаване на молби за академичната 2022/ 2023 година. Продължителността на 

престоя на студентите е 1 или 2 семестъра, а на докторантите, университетските преподаватели 

и изследователи е от 1 до 10 месеца.  

Кандидатите следва да подадат своите заявления онлайн, посредством електронната система за 

кандидатстване, която ще бъде активирана поне 6 седмици преди крайния срок за 

кандидатстване. 

Краен срок за кандидатстване: 30. април 2022 год. или 31. октомври 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants 

Линк към системата за подаване на заявление:  

https://www.scholarships.sk/en/main/submit-application 

Предложение #1.2 

Относно: предстояща смяна на почти една четвърт от членовете на Европейския съвет 

за научни изследвания (ERC), поради изтичане на мандата им през следващите 12 месеца. 

Членовете на Европейския научен съвет биват назначавани за период от четири години, от 

Европейската комисия, след препоръка на Комитета по идентификация. Допустимо е 

еднократно подновяване на мандата. В процеса на търсене на най-подходящите кандидатури, 

Комитетът по идентификация се свърза и консултира с долупосочените организации и 

институции, представляващи европейската научна общност: Academia Europaea, ALLEA 

(European Federation of Academies of Sciences and Humanities), BUSINESSEUROPE, CESAER 

(Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), EARTO 

(European Association of Research and Technology Organisations, EASAC (European Academies 

https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.scholarships.sk/en/main/submit-application
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Science Advisory Council), EIRMA (European Industrial Research Management Association), EUA 

(European University Association), Euro-CASE (European Council of Academies of Applied 

Sciences, Technologies and Engineering), LERU (League of European Research Universities), The 

Guild of European Research-Intensive Universities, Science Europe (Association of European 

Research Funding Organisation and Research Performing Organisations). Други заинтересовани 

организации, представляващи научната общност в Европа, също биха могли да 

номинират кандидати.  

Краен срок за подаване на номинации: организациите следва да изпратят своите номинации 

най-късно до 06. май 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/news/commission-seeks-candidates-erc-scientific-council-2022-mar-

11_en&pk_campaign=rtd_news 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 14. март 2022 – 18. март 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: онлайн семинар на тема „Пандемията две години по-късно и последствията за 

международното сътрудничество“. Преди две години настоящата пандемия връхлетя света, 

прехвърляйки всички събития и занятия от залите във виртуалното пространство. Акцентът ще 

бъде поставен върху въпросите как това пряко се отрази върху университети и как ще 

изглежда бъдещето?  

Организатор: Европейската университетска организация; 

Период на провеждане: 24. март 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация: 

https://eua.eu/events/227:the-pandemic-two-years-on-%E2%80%93-what-consequences-for-

international-cooperation.html 

 

Предложение #2.2 

Относно: онлайн среща, организирана от Инициативата за иновативно здравеопазване (IHI), на 

тема „IMI impact on SMEs in health data management & health IT sectors“. Малките и средни 

предприятия в Европа играят ключова роля в областта на фармацевтичните изследвания и 

разработки. Над 250 такива предприятия участват в проекти, финансирани от 

Инициативата за иновативни лекарства (IMI), предшественик на Инициативата за 

иновативно здравеопазване (IHI). Събитието има за цел да покаже, как участието на малките и 

средни предприятия в такива проекти им помага да разширят своя бизнес. Малките и средни 

предприятия са от ключово значение, при трансферирането на резултатите от 

академичните изследвания и открития в индустрията.  

https://ec.europa.eu/info/news/commission-seeks-candidates-erc-scientific-council-2022-mar-11_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/news/commission-seeks-candidates-erc-scientific-council-2022-mar-11_en&pk_campaign=rtd_news
https://eua.eu/events/227:the-pandemic-two-years-on-%E2%80%93-what-consequences-for-international-cooperation.html
https://eua.eu/events/227:the-pandemic-two-years-on-%E2%80%93-what-consequences-for-international-cooperation.html


 

3 
 

Организатор: Инициативата за иновативно здравеопазване (IHI); 

Период на провеждане: 29. март 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/imi-impact-smes-health-data-management-health-it-

sectors-event 

 

Предложение #2.3 

Относно: работен семинар, организиран от Европейската асоциация по нутригеномика 

NuGO, който е първият от поредица от семинари, заложени в работната програма на 

асоциацията за настоящата 2022 година. Темата на предстоящия семинар е „Прецизното 

хранене – действителност или измислица“. Вниманието на участниците ще бъде насочено 

към нарастващото осъзнаване на необходимостта от персонализирано хранене и към въпроси, 

свързани с персонализираното хранене: защо се нуждаем от персонализирани подходи при 

съветите за хранене; какво е актуалното състояние на персонализираното хранене и на 

дистанционните клинични изпитвания в тази област; какви са новите разработки, обвързани с 

най-голямата текуща програма за персонализирано хранене – ZOE PREDICT. 

Организатор: NuGO; 

Период на провеждане: 30. март 2022 год., от 11:00 (CEST); 

Такса участие: без такса. Необходима е предварителна регистрация, след направата на която 

ще получите имейл, съдържащ указания за присъединяването Ви  към семинара.  

Линк за регистрация:  

https://register.gotowebinar.com/register/6247125324111746062 

 

Кои са лекторите:  

https://www.kcl.ac.uk/people/sarah-berry 

 

https://joinzoe.com/learn/kate-bermingham 

 

Предложение #2.4 

Относно: двудневно обучение на тема “Financial administration & auditing preparation for 

E.C. funded projects”, което ще се проведе онлайн и ще се фокусира както върху Horizon 

Europe, така също и върху H2020. Обучението е насочено към всички ръководители, 

счетоводители и финансисти, ангажирани по европейски проекти, които ежедневно обработват, 

систематизират и архивират информация относно това как биват разходвани европейските 

средства. Участниците в семинара ще бъдат запознати с всички новости в Horizon Europe 

– инвестиционен фокус, финансови правила, одитиране и др. Проектите, финансирани в 

рамките на H2020 остават обект на наблюдение от ЕК до 5 години след приключването им. 

Следователно, подготовката на всеки един проект за евентуалнa одиторска проверка е 

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/imi-impact-smes-health-data-management-health-it-sectors-event
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/imi-impact-smes-health-data-management-health-it-sectors-event
https://register.gotowebinar.com/register/6247125324111746062
https://www.kcl.ac.uk/people/sarah-berry
https://joinzoe.com/learn/kate-bermingham


 

4 
 

задължителна и e от първостепенно значение. Обучението е разработено в сътрудничество 

с одитори, работили към Европейската комисия.  

Организатор: European Academy; 

Период на провеждане: 31. март – 01. април 2022 год или 21. април – 22. април 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация – 31.03.22./ 01.04.22.:  

https://www.europeanacademy.com/31-mar-1-apr-2022-online/?utm_source=2022-

mailer6&utm_medium=email&utm_campaign=Q1-campaign 
 

Линк за детайлна информация – 21.04.22./ 22.04.22.:  

https://www.europeanacademy.com/21-22-apr-2022-online/?utm_source=2022-

mailer6&utm_medium=email&utm_campaign=Q1-campaign 

Предложение #2.5 

Относно: онлайн семинар на тема „Авторското право при съвместни проекти“. 

Участниците в обучението ще получат информация относно същността на авторското право и 

управлението му при съвместни проекти. Ще научат какво и кога трябва да бъде съгласувано и 

договорено при участие в съвместни проекти. Ще бъдат разгледани стратегии за защита и 

експлоатация на авторското право. Участниците ще получат отговор на въпросите защо, как и 

къде трябва да бъдат използвани авторските права.  

Организатор: Европейският съвет за иновации и технологии и Изпълнителната агенция за 

малки и средни предприятия; 

Период на провеждане: 12. май 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-copyright-

collaborative-projects_en 

Предложение #2.6 

Относно: „клетъчен“ симпозиум на тема „The Neuro-Immune Axis“, който ще се проведе в 

Лисабон, в периода 11. септември 2022 – 13. септември 2022. Форматът на събитието ще бъде 

присъствен. Срещата ще събере специалисти от различни области на невронауките и 

имунологията.  Крайният срок за изпращане на абстракти е 06. май 2022 год. Срокът за ранна 

регистрация е 01. юли 2022 год. 

 

Организатор: Elsevier; 

Период на провеждане: 11. септември 2022 – 13. септември 2022; 

https://www.europeanacademy.com/31-mar-1-apr-2022-online/?utm_source=2022-mailer6&utm_medium=email&utm_campaign=Q1-campaign
https://www.europeanacademy.com/31-mar-1-apr-2022-online/?utm_source=2022-mailer6&utm_medium=email&utm_campaign=Q1-campaign
https://www.europeanacademy.com/21-22-apr-2022-online/?utm_source=2022-mailer6&utm_medium=email&utm_campaign=Q1-campaign
https://www.europeanacademy.com/21-22-apr-2022-online/?utm_source=2022-mailer6&utm_medium=email&utm_campaign=Q1-campaign
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-copyright-collaborative-projects_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-copyright-collaborative-projects_en
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Линк към таксите за участие:  

http://www.cell-symposia.com/neuroimmunology-2022/conference-register.asp 

 

Линк за детайлна информация:  

http://www.cell-symposia.com/neuroimmunology-2022/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 14. март 2022 – 18. март 2022) 

 

Новина #3.1 

ОПНОИР дава възможност на украински учени и изследователи да се включат в 

научноизследователските дейности на Центровете за върхови постижения и Центровете за 

компетентност. Изпълнителна агенция „Програма за образование“ започва кампания за 

популяризиране на възможностите, които Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 предоставя за семействата от Украйна, решили да се установят 

в страната ни. 

 

Линк за детайлна информация: 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1032 

 

Новина #3.2 

За обществено обсъждане е достъпен Проектът на постановление на Министерския съвет 

за изменение и допълнение на наредбата за държавните изисквания за приемане на 

студенти във висшите училища на Република България. Датата на приключване на 

общественото обсъждане е 11. април 2022 год. Бележки, становища и предложения по проекта 

на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: 

d.marinkova@mon.bg 

 

Линкове за детайлна информация: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6671 

 

Новина #3.3 

Окончателните програми по Horizon Europe за 2023 и 2024 се очаква да бъдат публикувани до 

края на настоящата година. Проекти на работните програми вече циркулират сред група 

университети и изследователски организации. Проектите не са официално одобрени от 

Европейската комисия, но могат да дадат полезен преглед както на изследователските теми, така 

също и на поканите, които ще бъдат публикувани през следващите няколко години. Заедно с 

бюлетина предоставяме на Вашето внимание две от циркулиращите работни програми – 

тази за клъстер „Здравеопазване“, както и тази за изследователска мобилност “Marie 

Skłodowska-Curie Actions”. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://sciencebusiness.net/news/horizon-papers-draft-work-programmes-leak-again 

http://www.cell-symposia.com/neuroimmunology-2022/conference-register.asp
http://www.cell-symposia.com/neuroimmunology-2022/
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1032
mailto:d.marinkova@mon.bg
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6671

