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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №39  

27.06.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 20. юни 2022 – 24. юни 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: фонд „Научни изследвания“ публикува покана за участие в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 

2022 год.“. Финансирането е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна 

дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване 

участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност в 10 различни 

области, сред които: биологически науки, медицински науки и химически науки; 

Общ бюджет на конкурса: 1 000 000 лв.; 

Минимална сума за всеки отделен проект: 20 000 лв.; 

Максимална сума за всеки отделен проект: 40 000 лв.; 

Срок за изпълнение на проекта: 24 месеца; 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 07. септември 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1444 

Предложение #1.2 

Относно: оповестяването на старта на второто издание на инициативата за стартъпи, 

ръководени от жени - Women TechEU. Тазгодишният бюджет, възлизащ на 10 милиона евро, 

е удвоен спрямо миналата година. Очакванията на комисията са със средствата да бъдат 

финансирани около 130 компании. Идеята е да бъдат подкрепени жените новатори, така 

че да се увеличат шансовете им за успешна кариера като лидери предприемачи, в областта на 

новите технологии. Посредством Women TechEU, с безвъзмездна финансова помощ в размер 

на 75000 евро, ще бъдат подпомогнати стартъпи, намиращи се в ранния етап на своето 

съществуване и управлявани от жени.  

Краен срок за подаване на проектни предложения: 04.октомври 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://eismea.ec.europa.eu/news/eu-launches-second-edition-women-techeu-2022-06-21_en 

https://www.fni.bg/?q=node/1444
https://eismea.ec.europa.eu/news/eu-launches-second-edition-women-techeu-2022-06-21_en
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 20. юни 2022 – 24. юни 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: серия от обучения на тема „From Lab to Market - Successful Technology Transfer 

Journeys“, представена в 35-ти брой на нашия информационен бюлетин. Използвайки реални 

казуси от практиката, лекторите илюстрират на участниците в семинарите, как патентите 

улесняват трансфера на технологии от лабораториите до пазара. На 29. юни предстои 

второто обучение, по време на което, на участниците ще бъде представено сътрудничеството 

между University College Dublin (UCD) и Bio‑Medical Research (BMR), довело до създаването  

на компанията Atlantic Therapeutics.  

Организатор: Европейският патентен офис и Европейското бюро за защита на 

интелектуалната собственост; 

Период на провеждане: 29. юни 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-lab-market-successful-

technology-transfer-journeys-case-atlantic-therapeutics-2022-06-29_en 

 

Предложение #2.2 

 

Относно: третото обучение от серията „From Lab to Market - Successful Technology 

Transfer Journeys“, представящо успешното партньорство между малък стартъп и голяма 

турска фармацевтична компания, довело до трансфер на резултатите от лабораторните 

изследвания в успешен пазарен продукт, използван за лечението на отворени рани. 

Подпомогнати от програма за насърчаване на стартиращи компании, четири жени 

изобретатели, от университет в Турция, поставят началото на фирмата Dermis Pharma, която 

впоследствие, посредством сделка за прехвърляне на интелектуална собственост, си партнира 

успешно с голяма фармацевтична компания.  

Организатор: Европейският патентен офис и Европейското бюро за защита на 

интелектуалната собственост; 

Период на провеждане: 12. юли 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-lab-market-successful-

technology-transfer-journeys-case-dermis-pharma-2022-07-12_en 

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-lab-market-successful-technology-transfer-journeys-case-atlantic-therapeutics-2022-06-29_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-lab-market-successful-technology-transfer-journeys-case-atlantic-therapeutics-2022-06-29_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-lab-market-successful-technology-transfer-journeys-case-dermis-pharma-2022-07-12_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-lab-market-successful-technology-transfer-journeys-case-dermis-pharma-2022-07-12_en
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Предложение #2.3 

Относно: събитие, което е част от предстоящите през есента INNOVEIT WEEKS. На 22. 

септември във Варшава ще се проведе инициативата Connecting regions, industries, and 

innovators, която е резултат от един от първостепенните приоритети на Европейския институт 

за иновации и технологии, а именно – преодоляването на неравенството между отделните 

региони в Европа по отношение на иновациите.  

Организатор: Европейският институт за иновации и технологии; 

Период на провеждане: 22. септември 2022 год.; 

Такса участие: без такса. Регистрация за събитието ще бъде възможно скоро; 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/innoveit-warsaw-connecting-regions-industries-and-

innovators 

 

Предложение #2.4 

Относно: предстоящите през септември Европейски дни на научните изследвания и 

иновациите 2022, които ще се случат изцяло във виртуална среда. Това е водещото събитие на 

Европейската комисия за научни изследвания и иновации, което събира политици, 

изследователи и предприемачи. Участниците в инициативата ще получат ценна информация 

за новата Европейска програма за иновации, за водещите мисии на ЕС, за Европейската 

година на младежта и т.н.  

Организатор: Европейската комисия за научни изследвания и иновации; 

Период на провеждане: 28. септември 2022 год. – 29. септември 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days 

Предложение #2.5 

Относно: финалната конференция по проект Leadership and Organisation for Teaching and 

Learning at European Universities (LOTUS), която ще се проведе в Брюксел, в периода 28. 

септември – 29. септември 2022 год. Фокусът ще бъде насочен главно към лидерството в 

обучението и преподаването.  

Организатор: Европейската университетска асоциация в партньорство с консорциума по 

проекта LOTUS; 

Период на провеждане: 28. септември 2022 год. – 29. септември 2022 год.; 

Такса участие: регистрацията за събитието е беплатна. Всеки участник следва да покрие сам 

както пътните си разходи, така и хотелското си настаняване; 

https://eit.europa.eu/news-events/events/innoveit-warsaw-connecting-regions-industries-and-innovators
https://eit.europa.eu/news-events/events/innoveit-warsaw-connecting-regions-industries-and-innovators
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
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Краен срок за регистрация: 16. септември 2022 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://eua.eu/events/242-leadership-and-organisation-for-teaching-and-learning-at-european-

universities-%E2%80%93-lotus-project-final-conference.html 

 

Предложение #2.6 

Относно: Международната конференция за научноизследователски структури, която ще 

се проведе в периода 19. октомври – 21. октомври 2022 год. в Бърно. Събитието е планирано 

като глобален форум, насърчаващ както дискусиите относно важността на 

научноизследователските структури, така също и сътрудничеството в тази посока. 

Конференцията ще има съпътстваща програма и за първи път ще бъде отворена за широката 

публика. Форматът на събитието ще бъде хибриден. На място в Бърно ще присъстват 450 

делегати, които ще получат покани за присъствено участие във форума.  

Организатор: Генералната дирекция за научни изследвания и иновации на Европейската 

комисия; 

Период на провеждане: 19. октомври 2022 год. – 21. октомври 2022 год.; 

Такса участие: няма посочена такса за участие. Регистрацията за виртуално участие вече е 

възможна; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.icri2022.cz/ 

 

Предложение #2.7 

Относно: 7th HBP Student Conference on Interdisciplinary Brain Research, която ще се проведе в 

Мадрид, в периода 18. януари – 20. януари 2023 год. Човешкият мозък е толкова сложна 

система, че може да бъде разбран само чрез комбиниране на знания и практики от множество 

научни области. 7-та студентска конференция за интердисциплинарни изследвания на 

мозъка ще предостави възможност за обмен на идеи и опит между изследователи, намиращи се 

в началото на кариерата си, работещи в различни науки. Участниците ще имат възможност да 

опознаят и използват платформата EBRAINS. 

Организатор: HBP Education Programme и Medical University Innsbruck; 

Период на провеждане: 18. януари 2023 год. – 20. януари 2023 год.; 

Такси участие: 100,00 евро, 150,00 евро, 200,00 евро;  

Краен срок за изпращане на резюме: 03. октомври 2022 год.; 

Краен срок за ранна регистрация: 01. декември 2022 год.; 

Краен срок за последваща регистрация: 04. януари 2023 год.; 

https://eua.eu/events/242-leadership-and-organisation-for-teaching-and-learning-at-european-universities-%E2%80%93-lotus-project-final-conference.html
https://eua.eu/events/242-leadership-and-organisation-for-teaching-and-learning-at-european-universities-%E2%80%93-lotus-project-final-conference.html
https://www.icri2022.cz/
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Линк за детайлна информация: 

https://www.humanbrainproject.eu/en/education/HBPSC2023/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 20. юни 2022 – 24. юни 2022) 

 

Новина #3.1 

 

Фонд „Научни изследвания“ получи от правителството още 14,7 млн. лв. за финансиране на 

научни проекти на конкурсен принцип. Тази година фондът предвижда да бъдат подкрепени  два 

типа проекти за фундаментални научни изследвания. Проектите от първата група трябва да са 

разработени от една организация и могат да получат до 200 000 лв. Вторият тип научни проекти 

трябва да са в партньорство от две или три организации с минимум 10 членове на колектива. Те 

могат да бъдат финансирани с до 350 000 лв. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.mon.bg/bg/news/4912 

 

Новина #3.2 

 

Страната ни улеснява приема на чуждестранни студенти в българските висши училища. Това 

стана възможно с промени в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във 

висши училища, одобрени от Министерския съвет. При кандидатстване в български 

университет вече няма да се изисква представяне на медицинско свидетелство. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.mon.bg/bg/news/4909 

 

Новина #3.3 

 

Правителството одобри 4,8 млн. лева за дейности по три национални научни програми - ПЕТЪР 

БЕРОН И НИЕ, ВИХРЕН и ВИХРЕН-2021. Програмите се изпълняват от фонд „Научни 

изследвания“.  

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.mon.bg/bg/news/4911 

 

Новина #3.4 

Обединеният технически колеж – София и Техническият колеж – Казанлък се обединяват в 

Технически колеж, в структурата на Техническия университет – София. Постановление за 

преобразуването беше прието от Министерския съвет по искане на ректора на висшето училище. 

То е направено въз основа на решение на академичния съвет и положителна оценка от 

Националната агенция за оценяване и акредитация. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4913 

https://www.humanbrainproject.eu/en/education/HBPSC2023/
https://www.mon.bg/bg/news/4912
https://www.mon.bg/bg/news/4909
https://www.mon.bg/bg/news/4911
https://www.mon.bg/bg/news/4913
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Новина #3.5 

 

За обществено обсъждане е публикуван проектът на доклада за равнопоставеността между 

жените и мъжете в Република България за 2021 год. Изложени са извършените дейности и 

постигнатите резултати в петте приоритетни области на Националната стратегия за насърчаване 

на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 год. Общественото обсъждане приключва 

на 22. юли 2022 год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6915 

 

Новина #3.6 

 

Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите 

държавни гаранции за 2023 год., по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД), е 

публикуван за обществено обсъждане. Общественото обсъждане приключва на 17. юли 2022 

год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6906 

 

Новина #3.7 

 

На 23. юни в Брюксел се проведе Европейска среща на върха за образование и иновации, на 

която Мария Габриел постави началото на европейска мрежа от иновативни висши учебни 

заведения. Събитието бе представено в нашия информационен бюлетин от 06. юни. Срещата е 

събрала над 1000 представители на академичните среди, частния сектор и европейските 

университетски алианси, ректори, иноватори и научни изследователи от цяла Европа.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/286513-mariya-gabriel-postavi-nachaloto-na-evropeyska-

mrezha-ot-inovativni-visshi-ucheb 

 

Новина #3.8 

Европейската сметна палата (ЕСП) представи специален доклад, съгласно който мерките за 

разширяване на участието в „Хоризонт 2020“ са добре планирани, но постигането на трайна 

промяна ще зависи предимно от усилията на националните органи. ЕСП препоръчва на 

Комисията да засили използването на механизма за подкрепа в областта на политиките, да се 

стреми към по-балансирано участие в мерките за разширяване, да улесни навременното 

предоставяне на допълнително финансиране, както и да подобри възможностите за използване 

на резултатите от проектите в практиката и наблюдението на мерките. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61346# 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6915
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6906
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/286513-mariya-gabriel-postavi-nachaloto-na-evropeyska-mrezha-ot-inovativni-visshi-ucheb
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/286513-mariya-gabriel-postavi-nachaloto-na-evropeyska-mrezha-ot-inovativni-visshi-ucheb
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61346

