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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №34  

11.04.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 04. април 2022 – 08. април 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: нова инициатива на Европейската комисия, наречена „Млади наблюдатели“, 

насочена към всички студенти-магистри, проявяващи интерес към различните европейски 

програми и структури. Избраните кандидати ще участват като наблюдатели в процеса на 

оценяване на различни проектни предложения, в рамките на програмата Horizon Europe. 

Кандидатствайте, за да бъдете осведомени относно възможностите за европейско финансиране, 

което би било изключително полезно за Вашето кариерно развитие.  Кандидатствайте, за да 

почерпите както от опита на експертите-оцените, чиято работа пряко ще наблюдавате, така 

също и от експертизата на менторите, с които ще работите съвместно. 

Оценките ще се извършват предимно онлайн. При необходимост от среща в Брюксел, 

разходите на „младия наблюдател“ за пътни, настаняване и дневни ще бъдат изцяло 

покрити от Европейската комисия.  

Период на подбор: 01. април 2022 – 14. декември 2022; 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-

programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_bg 

 

Предложение #1.2 

Относно: публикувана покана за кандидатстване за позицията член на Надзорния съвет 

на EIT Health. EIT Health е сдружение, подкрепяно от Европейския съюз, което включва около 

150 водещи компании в областта на науките за живота и здравеопазването, 

научноизследователски организации и университети. Предстоят подбор и назначаване на 

трима нови членове в Надзорния съвет на EIT Health, които следва да са „независими“, т.е. 

да нямат никаква връзка с членуващите в сдружението организации. Една от функциите на 

Надзорният съвет е да наблюдава изготвянето и изпълнението на стратегическата програма на 

EIT Health. 

Краен срок за кандидастване: 15. май 2022 год.; 

 

Линк за детайлна информация:  

https://eithealth.eu/opportunity/call-for-supervisory-board-members/ 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_bg
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_bg
https://eithealth.eu/opportunity/call-for-supervisory-board-members/
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Предложение #1.3 

Относно: покана за кандидатстване за стипендии по програма "Мария Склодовска-Кюри"; 

Дата на отваряне на поканата: 13. април 2022 год.; 

Краен срок за кандидатстване: 14. септември 2022 год.; 

Финансиране: MSCA, Horizon Europe Framework Programme (HORIZON); 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-msca-2022-pf-01-

01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=3109

4501;programmePeriod=2021%20-

%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43108

557,43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;pro

grammeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;c

pvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;to

picListKey=topicSearchTablePageState 

Предложение #1.4 

Относно: безвъзмездна финансова помощ за млади изследователи, чрез предоставяне на 

финансиране за лаборатория. Международната организация за изследване на мозъка (IBRO) 

ще предостави безвъзмездна финансова подкрепа за изследователи, намиращи се в 

началото на своето професионално развитие, които са в неравностойно положение 

поради пол, етническа принадлежност, нетрудоспособност, социална класа и др. 

Кандидатите следва да са стартирали своята първа независима изследователска лаборатория 

през последните 5 години. Кандидатите трябва да представят и аргументират своето виждане 

относно това, как предоставените им средства ще им помогнат да преодолеят бариерите, пред 

които са изправени и по този начин ще допринесат за напредък в техните научни разработки и 

кариерното им развитие. 

 

Организатор: IBRO;  

Период за кандидатстване: 01. април 2022 год. – 02. май 2022 год.; 

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 5000,00 евро; 

Линк за детайлна информация:  

https://ibro.org/early-career-awards/ 

Предложение #1.5 

Относно: Европейската асоциация по нутригеномика NuGO предоставя две стипендии за 

подпомагане на докторанти и постдокторанти, желаещи да вземат участие в курс, 

организиран от NuGO. Обучението, което ще се проведе в гр. Фрайзинг (Германия), в периода 

23. май 2022 год. – 25. май 2022 год., е на тема "Hands-on 16S rRNA gene amplicon analysis".  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43108557,43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43108557,43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43108557,43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43108557,43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43108557,43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43108557,43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43108557,43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43108557,43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43108557,43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ibro.org/early-career-awards/
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Организатор: NuGO; 

Период на провеждане: 23. май 2022 год. – 25. май 2022 год.; 

Краен срок за кандидатсване: 20. април 2022 год.; 

Размер на стипендията: 320,00 евро – сума, достатъчна за покриване на таксата за участие в 

обучението; 

Линк към таксите за участие:  

https://www.nugo.org/courses-and-training-activities/workshop-2022/ 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 04. април 2022 – 08. април 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: предстоящ онлайн семинар, насочен към Интелектуалната собственост в 

проекти, финансирани от Европейския съюз, със специален акцент върху програмата 

"Мария Склодовска-Кюри". Обучението има за цел да предостави на заинтересованите страни 

общ преглед на специфичните характеристики на проблемите, свързани с интелектуалната 

собственост при проект, финансирани в рамките на MSCA. Предвидена е сесия за въпроси и 

отговори, с продължителност 15 минути.  

Организатор: European IP Helpdesk;  

Период на провеждане: 13. април 2022 год.; 

Такса за участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация; 

Линк към таксите за участие:  

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

projects-special-focus-msca-2022-04-13_en 

 

Предложение #2.2 

Относно: предстоящ онлайн семинар на тема „Как успешно да разпространяваме 

резултатите от проекти, финансирани от Европейския съюз“. Участниците в безплатното 

обучение ще научат повече за комуникационните процеси в един европейски проект и за 

задачите, свързани с тях. Фокусът ще бъде насочен към следните теми: бюджетиране на 

дейностите, свързани с популяризирането на резултатите и с комуникационните процеси; 

управление на ангажираността на заинтересованите страни; докладване на Европейската 

комисия и др.; 

Организатор: EMDESK; 

Период на провеждане: 26. април 2022 год.; 

Такса участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация; 

https://www.nugo.org/courses-and-training-activities/workshop-2022/
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-eu-funded-projects-special-focus-msca-2022-04-13_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-eu-funded-projects-special-focus-msca-2022-04-13_en


 

4 
 

Линк за детайлна информация: 

https://www.emdesk.com/academy/disseminate-successfully-eu-funded-project-

results?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar&utm_content=Disse

minateSuccessfullyEUfundedProjectResults 

 

Предложение #2.3 

Относно: MedTech форум 2022, който тази година ще се проведе в Барселона, в периода от 03. 

май 2022 год. до 05. май 2022 год. Форматът на събитието ще бъде хибриден, така че 

нямащите възможност да присъстват в Барселона, ще могат да участват в повечето от сесиите, 

включени в работната програма на конференцията. Форумът е определящ за развитието на 

индустриите, свързани със здравеопазването и медицинските технологии. Конференцията 

среща водещи иноватори, инвеститори и предприемачи, като им дава възможност да обсъдят 

бъдещето развитие на медицинските технологии.  

Период на провеждане: 03. май 2022 год. до 05. май 2022 год.; 

Краен срок за регистрация: 02. май 2022 год.; 

Линк към таксите за участие:  

https://www.themedtechforum.eu/registration-2022 

 

Линк за детайлна информация:  

https://eithealth.eu/event/medtech-forum-2022/ 

 

Предложение #2.4 

Относно: предстоящ хибриден семинар, организиран от EBRAINS. Темата на събитието е 

„Brain Activity across Scales and Species: Analysis of Experiments and Simulations“ (BASSES), 

като то ще се проведе в периода 13. юни 2022 год. – 15. юни 2022 год., в Рим. Организаторите 

предоставят възможност и за виртуално участие. Невролози и компютърни специалисти ще се 

срещнат, за да дискутират относно новостите в стратегиите за анализ на мозъка, както и относно 

инструментите за моделирането му. Организаторите на събитието ще предоставят 

безвъзмездна финансова помощ за покриване на пътните разходи на част от 

участниците.  

Организатор: EBRAINS;  

Период на провеждане: 13. юни 2022 год. – 15. юни 2022 год.; 

Такса за участие: без такса, като регистрацията е задължителна; 

Краен срок за регистрация: 27. май 2022 год.; 

Краен срок за изпращане на резюме: 06. май 2022 год.; 

Линк за детайлна инфомрация:  

https://www.humanbrainproject.eu/en/education/ebrains-workshops/basses/ 

 

https://www.emdesk.com/academy/disseminate-successfully-eu-funded-project-results?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar&utm_content=DisseminateSuccessfullyEUfundedProjectResults
https://www.emdesk.com/academy/disseminate-successfully-eu-funded-project-results?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar&utm_content=DisseminateSuccessfullyEUfundedProjectResults
https://www.emdesk.com/academy/disseminate-successfully-eu-funded-project-results?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar&utm_content=DisseminateSuccessfullyEUfundedProjectResults
https://www.themedtechforum.eu/registration-2022
https://eithealth.eu/event/medtech-forum-2022/
https://www.humanbrainproject.eu/en/education/ebrains-workshops/basses/
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Предложение #2.5 

Относно: 8-ма Международна конференция, посветена на обучението на медицински 

сестри и акушерки. Събитието ще се проведе в Ситжес, в близост до Барселона, в периода 19. 

октомври 2022 год. – 22. октомври 2022 год. Участниците в конференцията ще споделят и 

обменят знания и опит относно процеса на обучение на медицински сестри и акушерки. Ще 

бъдат дискутирани следните теми: преподаване и оценяване; клинично образование; 

развитие на учебните програми; професионално развитие и лидерство и др.; 

 

Организатор: Elsevier; 

Период на провеждане: 19. октомври 2022 год. – 22. октомври 2022 год.; 

Краен срок за изпращане на абстракт: 29. април 2022 год.; 

Краен срок за ранна регистрация: 05. август 2022 год.; 

Линк към таксите за участие:  

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-nurse-education-conference/register 

Линк за детайлна информация:  

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-nurse-education-conference 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 04. април 2022 – 08. април 2022) 

 

Новина #3.1 

 

Министерският съвет одобри второто издание на Националната програма „Млади учени 

и постдокторанти“, която ще бъде финансирана с 15 млн. лева. Със средствата ще бъдат 

подкрепени интеграцията и кариерното развитие на над 1000 млади учени и 200 постдокторанти 

в български научни организации и висши училища. Програмата е със срок до 2025 год. Първият 

етап на нейното изпълнение ще започне през тази година със 7,5 млн. лв., а вторият – през 2024 

год. с още 7,5 млн. лв. 

 

Линкове за детайлна информация: 

https://mon.bg/bg/news/4760 

 

Новина #3.2 

 

До 200 000 лв. на година за магистратура в някое от най-престижните висши училища в 

света могат да получат български студенти, ако след завършването си се върнат да работят 

в България. Това предвижда проектът на национална програма Фонд „Стефан Стамболов“, който 

беше публикуван за обществено обсъждане. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.mon.bg/bg/news/4758 

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-nurse-education-conference/register
https://www.elsevier.com/events/conferences/international-nurse-education-conference
https://mon.bg/bg/news/4760
https://www.mon.bg/bg/news/4758
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Новина #3.3 

 

На сайта на Министерски съвет е публикувана актуалната версия на Националния план за 

възстановяване и устойчивост, преработен след коментарите, получени от Европейската 

комисия.  

 

Линкове за детайлна информация: 

https://nextgeneration.bg/14 

 

Новина #3.4 

 

За обществено обсъждане е публикуван проектът на Решение на Министерския съвет за 

издаване на държавна гаранция за 2022 год. по Закона за кредитиране на студенти и 

докторанти. С проекта на Решение се предлага издаването на държавна гаранция до 40 млн. 

лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за 2022 год. за 

новоотпуснатите кредити през съответната бюджетна година. Основната цел на кредитирането 

на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите, 

които не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища. Крайната 

дата на общественото обсъждане е 05. май 2022 год. 

  

Линк за детайлна информация: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6731 

 

Новина #3.5 

 

За обществено обсъждане е публикуван проектът на Програма за сътрудничество в областта 

на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на 

Република България и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария, за 

периода 2022-2024 година. Крайната дата на общественото обсъждане е 09. май 2022 год. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6735 

 

Новина #3.6 

 

За обществено обсъждане е публикуван проектът на Наредба за условията и реда за 

финансиране на проекти по национални програми за младежта. Общественото обсъждане 

приключва на 18. април 2022 год.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6730 

 

 

https://nextgeneration.bg/14
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6731
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6735
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6730

