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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №38  

21.06.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 13. юни 2022 – 17. юни 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: фонд „Научни изследвания“ отправя покана към учени, които да участват в 

дейността на фонда като членове на Временните научно-експертни комисии (ВНЕК) и на 

Временната научно-експертна комисия, във връзка с обявения конкурс „Българска научна 

периодика – 2023 г.“ или като оценители на проектни предложения и междинни, и окончателни 

отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ. 

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 04. юли 2022 год.; 

Срок за изпращане на документи за оценители: текущ, препоръчително в началото на 

годината. 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1437 

Предложение #1.2 

Относно: отварянето на покани за проектни предложения по програмата Pathfinder на 

Европейския съвет за иновации (EIC). Поканите предлагат възможности за безвъзмездно 

финансиране за мултидисциплинарни изследователски екипи, имащи потенциала да 

предприемат и реализират визионерски изследвания, с потенциала за значим пробит в дадена 

област.  

А) Покана: EIC Pathfinder Challenge: Cardiogenomics; 

Дата на отваряне на поканата: 16. юни 2022 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 19. октомври 2022 год.; 

Финансиране: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON). 

Линк за детайлна информация: 

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

details/horizon-eic-2022-pathfinderchallenges-01-

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

4501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-

%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destin

https://www.fni.bg/?q=node/1437
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-pathfinderchallenges-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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-eic-2022-pathfinderchallenges-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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-eic-2022-pathfinderchallenges-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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-eic-2022-pathfinderchallenges-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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-eic-2022-pathfinderchallenges-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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
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ation=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLt

e=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null

;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

Б) Покана: EIC Pathfinder Challenge: Towards the Healthcare Continuum: technologies to support 

a radical shift from episodic to continuous healthcare; 

Дата на отваряне на поканата: 16. юни 2022 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 19. октомври 2022 год.; 

Финансиране: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON). 

Линк за детайлна информация: 

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

details/horizon-eic-2022-pathfinderchallenges-01-04;callCode=HORIZON-EIC-2022-

PATHFINDERCHALLENGES-

01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502

,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCod

e=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=nul

l;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOf

Delivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearch

TableState 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 13. юни 2022 – 17. юни 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: онлайн семинар “The Gender Equality Plan eligibility criterion in Horizon Europe: 

Who is concerned? How to comply with it?”. За да отговорят на условията за финансиране от 

„Хоризонт Европа“, от 2022 година, всички публични органи, изследователски организации и 

висши учебни заведения трябва да разполагат с „План за равенство между половете“. Такъв 

план трябва да имат всички партньори в даден проект, а не само водещата организация. 

Обучението цели да запознае заинтересованите страни с критериите за допустимост на един 

такъв план. Организации с опит в тази област ще презентират техните планове за равенство 

между половете. Предвидена е сесия за въпроси и отговори.  

Организатор: Главна дирекция „Научни изследвания и иновации“ към ЕК; 

Период на провеждане: 23. юни 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220623.htm 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-pathfinderchallenges-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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-eic-2022-pathfinderchallenges-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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-eic-2022-pathfinderchallenges-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220623.htm
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Предложение #2.2 

Относно: в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в 

Република България 2017 – 2030 год. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на ФНИ, 

фондът организира публично представяне на договори от „Конкурса за финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията 

от COVID-19 – 2020 год.“; 

 

Организатор: фонд „Научни изследвания“; 

Период на провеждане: 05. юли 2022 год.; 

Такса участие: без такса. Регистрацията ще бъде във времевия интервал 09:00 – 09:10 ч., преди 

откриването на събитието; 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1440 

 

Предложение #2.3 

Относно: презентация на тема „Възможности за финансиране на проектни предложения 

по програма Horizon Europe – MSCA – Staff Exchange”, която ще бъде представена от г-н 

Thierry JACQUIN, член на European Research Executive Agency (REA). Събитието е 

организирано от екипа на проект Phenomeno; 

Организатор: екипът на проект Phenomeno; 

Период на провеждане: 09. юли 2022 год. (събота) от 16:00 ч.; 

Място на провеждане: зала 104 на факултет "Фармация" 

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

Детайлна информация: моля, запознайте се с приложената покана. 

 

Предложение #2.4 

Относно: онлайн семинар на тема „Introduction to IP”. Участниците в семинара ще 

придобият базови познания относно следните въпроси: какво представлява 

интелектуалната собственост, същност на правата върху интелектуалната 

собственост, какви защити на интелектуалната собственост съществуват и как да ги 

използваме, какво се включва в понятието фалшифициране, от кои институции може да 

получим помощ относно интелектуалната собственост и свързаните с нея права. 

Организаторите са предвидили сесия за въпроси и отговори.  

Организатор: Европейският съвет за иновации и Изпълнителната агенция за МСП; 

Период на провеждане: 07. септември 2022 год.; 

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

https://www.fni.bg/?q=node/1440
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Линк за детайлна информация:  

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

2022-09-07_en 

 

Предложение #2.5 

Относно: Асоциацията на европейските университети (EUA) и Европейската асоциация за 

гарантиране на качество във висшето образование (ENQA) са главните организатори на 

тазгодишния форум за гарантиране на качество във висшето образование в Европа - 2022 

European Quality Assurance Forum. Събитието, планирано за периода 17. ноември – 19. 

ноември 2022 год., ще се проведе в присъствен формат, в Западния университет в Тимишоара, 

Румъния. Вниманието ще бъде насочено към процеса на изграждане на обществено довериe в 

университетите, към ролята на студентите както в управлението на университети, така също и 

в процеса на осигуряване и гарантиране на качество във висшето образование. Ще бъде 

дискутирано сътрудничеството между университетите на европейско ниво.    

 

Организатор: EUA и ENQA; 

Период на провеждане: 17. ноември – 19. ноември 2022 год.; 

Такса участие: към момента организаторите не са публикували такса за участие; 

Линк за детайлна информация: 

https://eua.eu/events/123-2022-european-quality-assurance-forum.html 

Предложение #2.6 

Относно: клетъчен симпозиум “Viruses in health and disease”. Вирусите са навсякъде около 

нас. Поради способността си бързо да се адаптират и еволюират, вирусите са заплаха за хората. 

Ето защо човечеството се нуждае от задълбочено познаване както на вирусите, така също и на 

тяхното взаимодействие с гостоприемника. Участниците ще дискутират поведението и 

процесите на адаптация на вирусите, опитвайки се да прогнозират евентуалните последици. 

Организатор: Elsevier; 

Период на провеждане: 19. март 2023 – 21. март 2023 год.; 

Краен срок за изпращане на абстракт: 09. декември 2022 год.; 

Краен срок за ранна регистрация: 27. януари 2023 год.; 

Линк към таксите за участие:  

https://www.cell-symposia.com/Viruses-2023/conference-register.asp 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.cell-symposia.com/Viruses-2023/ 

 

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-introduction-ip-2022-09-07_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-introduction-ip-2022-09-07_en
https://eua.eu/events/123-2022-european-quality-assurance-forum.html
https://www.cell-symposia.com/Viruses-2023/conference-register.asp
https://www.cell-symposia.com/Viruses-2023/
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Предложение #2.7 

Относно: конференция на тема „Establishment and Maintenance of Brain Cell States“, 

планирана за периода 23. април 2023 – 26. април 2023 год. Събитието ще се проведе в района 

на Rungsted Kyst, Дания. Идеята на организаторите на конференцията е да съберат на едно 

място водещи изследователи в областта на съвременната невронаука, за да дискутират 

настоящите концепции и да дефинират насоките на бъдещите предизвикателства и 

изследвания.  

 

Организатор: FENS и Lundbeck Foundation; 

Период на провеждане: 23. април 2023 – 26. април 2023 год.; 

Линк към таксите за участие:  

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/the-brain-

conference-establishment-and-maintenance-of-brain-cell-states?tab=3 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/the-brain-

conference-establishment-and-maintenance-of-brain-cell-states 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 13. юни 2022 – 17. юни 2022) 

 

Новина #3.1 

 

Сто и двадесет обединения на висши училища и научни организации са се случили в Европа 

от 2000 до 2019 год. До този извод са стигнали експертите от Института за пазарна икономика 

(ИПИ), при анализа на международния опит при сливанията, придобиванията, поглъщанията и 

консолидацията на университети. На 13. юни проучването е било представено пред членовете 

на работната група към Министерството на образованието и науката, която до 30. юни 

2022 год. трябва да изготви концепция за обединяване на висши училища в България. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4892 

 

Новина #3.2 

 

В периода от 10. до 12. юни 2022 год. в София се проведе VIІІ национална конференция с 

международно участие „Морфологични дни”. За най-добри постери бяха отличени ас. д-р 

Димо Стоянов и колектив от Медицински университет-Варна, и ас. Кристина Малинова и 

колектив от Института по молекулярна биология „Академик Румен Цанев“-БАН. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.bas.bg/?p=39703 

 

 

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/the-brain-conference-establishment-and-maintenance-of-brain-cell-states?tab=3
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/the-brain-conference-establishment-and-maintenance-of-brain-cell-states?tab=3
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/the-brain-conference-establishment-and-maintenance-of-brain-cell-states
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/the-brain-conference-establishment-and-maintenance-of-brain-cell-states
https://www.mon.bg/bg/news/4892
https://www.bas.bg/?p=39703
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Новина #3.3 

 

Европейската комисия назначи седем нови членове на Управителния съвет на Европейския 

институт за иновации и технологии (EIT). Очакванията са, чрез своите експертиза и 

предприемчивост, те да подсилят най-мащабната иновационна екосистема в Европа - 

Европейския институт за иновации и технологии, подкрепяща изследователите по нелекия път 

на трансформиране на резултатите от техните научни изследвания в реалност.  

 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/news/seven-new-members-join-eit-governing-board 

 

Новина #3.4 

 

Научният борд на Европейския научен съвет (ERC) е взел решение за въвеждане на 

еднократно финансиране на опитни изследователи от 2024 година. Дебатът относно 

еднократното финансиране при грантове върви през последните няколко години, като подходът 

има както привърженици, така и противници.  

 

Линк за детайлна информация:  

https://sciencebusiness.net/news/european-research-council-introduce-lump-sum-funding-2024 

 

Новина #3.5 

 

На 10. юни в Люксембург се срещнаха всички министри от Европейския съюз, отговарящи 

за научните изследвания. Подписаното споразумение касае европейските мисии; ценностите и 

принципите на международното сътрудничество в областта на научните изследвания и 

иновациите; оценката на научните изследвания и прилагането на отворената наука. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/eu-science-ministers-agree-research-assessment-reform 

 

Новина #3.6 

 

Европейските лидери в областта на научните изследвания призовават за действия, които 

да направят изследователската кариера по-атрактивна, така че младите учени да не се 

отказват от професионално развитие в областта на научните изследвания.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/manifesto-save-lost-generation-researchers 

 

 

 

 

https://eit.europa.eu/news-events/news/seven-new-members-join-eit-governing-board
https://sciencebusiness.net/news/european-research-council-introduce-lump-sum-funding-2024
https://sciencebusiness.net/news/eu-science-ministers-agree-research-assessment-reform
https://sciencebusiness.net/news/manifesto-save-lost-generation-researchers

