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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №6 

02.07.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 18. юни 2021 – 25. юни 2021) 

Предложение #1.1 

Относно:  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български научни колективи за 

участие в седмия съвместен конкурс за финансиране на научноизследователски проекти по 

програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS), в следните тематични 

направлевния: 

 Sustainable Food Production - Устойчиво производство на храни; 
 Climate Change: Resilience and Adaptation - Изменение на климата: устойчивост и 

адаптация. 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15. октомври 2021 год.; 

 

Продължителност на проекта: до 3 години; 

 

Бюджет: 200 000 лв. е максималната сума за един проект; 

 

Финансиране: 100 % от Фонд „Научни иследвания“; 

 

Потенциални участници: начно-преподавателският състав на МУ-Варна, научните групи от 

научно направление „Хранене и качество на живот“. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1328 

 

Предложение #1.2 

 Относно: Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация „Карол Знание“ и 

цели подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с 

практическа приложимост, и се провежда за четвърта поредна година. Проектите следва да 

бъдат в секторите здравеопазване, микрофинансиране, продоволствена сигурност, зелена и 

чиста енергия, жилищно строителство. Програмата включва обучение, като в конкурса се 

допускат само участници, преминали обучението, с не повече от две отсъствия. 

Обучението ще се провежда всяка сряда, от 10 ч. до 12 ч., в периода 29. септември  - 8. декември 

2021 год. Обявена е присъствена форма на провеждане на обучението. . 

https://www.fni.bg/?q=node/1328
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Краен срок за кандидатстване в програмата: 6. септември 2021 год.; 

 

Награден фонд: присъжда се една награда, възлизаща на 30 000,00 лв.; 

 

Финансиране: фондация „Карол Знание“; 

 

Потенциални участници: студенти, магистърска степен на обучение; докторанти - редовна, 

задочна или свободна форма на обучение; учени, защитили докторска степен до 5 години преди 

датата на кандидатстване в конкурса. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://karollknowledge.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5

%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b2-

%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-2/ 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 18. юни 2021 – 25. юни 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: „European Green Deal Cluster Event“. Събитието ще се случи изцяло във виртуална 

среда, в периода 6. юли – 7. юли 2021 год. Лектори ще бъдат политици и изследователи, 

работещи в следните области: биоразнообразие, устойчиво земеделие и качество на почвите, 

чиста енергия, зелен транспорт и др. Целта е да се обмени информация относно това, как 

научните изследвания и иновации могат да допринесат за една по-зелена Европа. 

Участниците ще имат възможност да разгледат виртуална изложба, презентираща 

разнообразни и образцови проекти, финансирани от Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), 

Европейския институт за иновации и технологии, Европейския университетски алианс, Еразъм 

+ и Творческа Европа. Необходима е предварителна регистрация.  

Организатор: Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция за научни 

изледвания; 

Период на провеждане: 6. юли – 7. юли 2021 год., като виртуалната изложба ще е налична 

още от 5. юли; 

Такса участие: без такса, изисква се предварителна регистрация. 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/european-green-deal-cluster-event 

 

Предложение #2.2 

Относно: Двудневен виртуален семинар „Financial administration & auditing preparation for E. 

C. funded projects”. Това обучение е възможност да бъдат разбрани основните принципи за 

управление на финансовите средства, спечелени по европейски проекти. Предназначен е за 

ръководители, счетоводители и финансисти, работещи по европейски проекти. Ще бъде 

поставен акцент върху новостите, касаещи програмния период 2021 год. – 2027 год.  

https://karollknowledge.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-2/
https://karollknowledge.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-2/
https://karollknowledge.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-2/
https://eit.europa.eu/news-events/events/european-green-deal-cluster-event
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Организатор: European academy; 

Период на провеждане: 8. юли – 9. юли 2021 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://www.europeanacademy.com/financial-administration-auditing-preparation-for-ec-funded-

projects/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 18. юни 2021 – 25. юни 2021) 

Новина #3.1 

Министерството на образованието и науката е разработило методика за определяне на 

изследователските университети. Методиката е публикувана за обществено обсъждане до 

7 юли 2021 год. (включително). Ако методиката бъде приета от кабинета, висшите училища 

ще могат да кандидатстват за статут на изследователски университети. Целта е да се стимулира 

научноизследователската дейност в университетите. Изследователските университети ще 

получат допълнително целево финансиране за развитие на научна дейност.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4216 

Новина #3.2 

Съгласно приети изменения и допълнения на Закона за висшето образование, от 25.02.2020 год., 

Министерският съвет, по предложение на министъра на образованието и наука, следва да 

приеме Национална карта на висшето образование, която ще бъде актуализирана всяка 

година. Тя ще се използва при определяне на държавния прием за обучение, както и при 

разкриването на нови висши училища или филиали.  

Цели се балансирано развитие на мрежата от университети, така че тя да отговаря на реалните 

нужди на регионите и на прогнозите на пазара на труда. Проектът за Национална карта за 

висшето образование е публикуван за обществено обсъждане до 19. юли 2021 год. 

Линк към новината: 

https://www.mon.bg/bg/news/4208 

 

Линк към проекта за Национална карта за висшето образование: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/PR_NKVO_Analiz_180621.pdf 

 

Новина #3.3 

Европейската комисия изключи Швейцария от предварителния списък на трети държави, 

отговарящи на условията за финансиране от програмата „Хоризонт Европа“. Швейцарските 

университети се чудят каква ще бъде съдбата на заявленията, подадени през пролетта.   

Линк за детайлна информация:  

https://sciencebusiness.net/news/eu-bars-switzerland-horizon-europe-it-tells-uk-start-applying-grants 

https://www.europeanacademy.com/financial-administration-auditing-preparation-for-ec-funded-projects/
https://www.europeanacademy.com/financial-administration-auditing-preparation-for-ec-funded-projects/
https://www.mon.bg/bg/news/4216
https://www.mon.bg/bg/news/4208
file:///C:/Users/USER/Downloads/PR_NKVO_Analiz_180621.pdf

