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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Фонд „Научни изследвания” обяви класирането по три конкурсни сесии 

 

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обяви класирането по следните конкурси: 

– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“ 

Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на Фонд 

„Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1358 

– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2021 год.“ 

Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на Фонд 

„Научни изследвания“:  https://www.fni.bg/?q=node/1359 

–  Конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ 

Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на Фонд 

„Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1369 

Ще бъдат подкрепени повече от 160 български научни проекта на обща стойност над 21,5 млн. 

лв., като 34 от тях са на млади учени и постдокторанти. Научните проекти са от всички научни 

области, като сред част от темите са:  нови математически модели за анализ на големи данни с 

приложения в медицината и епидемиологията; продължителност на имунната памет след имунизация 

срещу КОВИД-19; порести графен-базирани йерархични материали за опазване на околната среда; 

дигиталното разделение и социалните неравенства; изследване и приложение на алгоритми за машинно 

обучение при анализ и разработка на високо сигурен софтуер; комплексна оценка на генетични и 

екологични фактори, свързани със загубите на медоносни пчели в България; жените в българската 

литература; интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници и много 

други. 

Сред темите на проектите на млади учени и постдокторанти са: ефект на комбинирано прилагане на 

антивирусни съединения срещу ентеровируси; биосензори базирани на седиментни микробни горивни 

клетки за мониторинг и биоремедиация на замърсени с тежки метали води; слабо изследвани 

катаклизмични системи в Млечния път и близки галактики и други. 

В конкурса за  „Българска научна периодика – 2022 г.” ще бъдат финансирани повече от 60 

български научни издания, като проектите са на стойност над 418 000 лв. 

В момента тече оценяването на проектните предложения по конкурса по Националната научна 

програма „Петър Берон и НИЕ“, по която ще бъдат финансирани проекти за 960 хил. лв., както и 

подаване на проектни предложения за програмата ВИХРЕН с годишен бюджет за финансиране на 

проекти от 1,4 млн. лв. 

https://www.fni.bg/?q=node/1358
https://www.fni.bg/?q=node/1359
https://www.fni.bg/?q=node/1369


Всички резултати от вече приключилите конкурси, както и обявите за нови възможности за 

финансиране, можете да намерите на официалния сайт на  Фонд „Научни 

изследвания“: www.fni.bg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fni.bg/


 

Покана за представяне на проектни предложения за новите многогодишни бизнес 

планове 

 

Покана за представяне на проектни предложения за новите многогодишни бизнес 

планове на т. нар. общности на знанието и иновациите (ОЗИ, KICKs) на Европейския 

институт за иновации и технологии (2023-2025 г.) е публикувана и отворена от 1 юни т.г. 

на Портала за финансиране и търгове на ЕК.  

Бизнес плановете ще определят дейностите на ОЗИ през следващите години в рамките 

на индикативния бюджет на EIT в размер на 905 млн. евро. 

Тече подготовката и на т.нар. INNOVEIT WEEKS. Серията от събития е планирана за 

периода 15 септември до 11 октомври на 12 различни места в Европа. INNOVEIT WEEKS ще 

събере на едно място представители на индустрията, топ университети, стартиращи фирми и 

еднорози, водещи изследователи и учени, инвеститори и лица, разработващи политиките в ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eit_bg
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eit_bg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://eit.europa.eu/interact/events-minisite/innoveit-2022-eit-innovation-forum


 

Механизмът Hop on 

 
Една от основните цели на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на 

Европейския съюз „Хоризонт Европа“ е да укрепи Европейското научноизследователско 

пространство (ЕНП) чрез разширяване на участието и разпространяване на високите 

постижения. Европейската комисия разработва и прилага различни инструменти с цел 

намаляването на различията и разделението в резултатите от научните изследвания и 

иновации (НИИ). 

Мехнанизмът „Hop on“ дава възможност за включване и интегриране на 

допълнителен участник от държавите-членки с недостатъчно високи резултати в НИИ към 

текущ проект по Втори стълб на Хоризонт Европа или по програмата Pathfinder на 

Европейския съвет за иновации. Основните критерии за избор е добавената стойност на новия 

партньор, изпълняващ съответна допълнителна задача в проекта. Задължително условие е и 

всички партньори в съществуващия консорциум да одобрят присъединяването на новия 

партньор. 

Подробна информация за механизмът Hop on Facility може да намерите на портала на 

Европейската комисия Funding & tender opportunities, както и във файла по-долу. 

Информационна брошура – Механизъм Hop on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-access-07-01
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/06/informaczionna-broshura-mehanizam-hop-on.pdf


Европейският съвет за научни изследвания публикува информация за безвъзмездните 

средства за гранични изследователски проекти за кандидатите в конкурса Advanced 

Grant Call 

 

 

  

  Безвъзмездни средства отпускани от ERC по Advanced Grant Call са част от 

безвъзмездните средства за гранични изследвания на Европейския съвет за научни 

изследвания (ERC) за 2021 г., финансирани от Рамковата програма на Европейския съюз 

„Хоризонт Европа“ (HE FP) за научни изследвания и иновации. Те имат за цел да дадат 

подкрепят учени и изследователи и да осигурят най-добрите условия за насърчаване на 

тяхната научна работа. Научните постижения са единственият критерий за оценка. 

Публикуваният документ се основава на правните документи, определящи правилата и 

условията за безвъзмездните средства отпускани от ERC за погранични научни изследвания, 

по-специално: 

Работната програма на ERC 2021 г., Правилата за представяне на финансова подкрепа 

от Европейския изследователски съвет и свързаните с тях методи и процедури за партньорска 

проверка и предложение оценка, свързана с конкретната програма за изпълнение на Horizon 

Europe и Модел на споразумение за безвъзмездна помощ (грантово споразумение), използван 

от ERC. 

Документът, публикуван от ERC за безвъзмездните средства за гранични 

изследователски проекти за кандидатите в конкурса Advanced Grant Call можете да изтеглите 

като проследите тази препратка. 

https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1

%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-

%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-

%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/ 

 

 

              

 

 

https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/


ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

Четири нови уебинара за Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа 

 

Европейската комисия организира през следващите няколко месеца четири нови 

уебинара – два за Хоризонт 2020 и два за Хоризонт Европа. 

Тема: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants 

Дата: 27 September 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time) 

За повече информация: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/other/event220927.htm (не е необходима регострация) 

Тема: Horizon Europe Coordinators’ Day on Grant Management 

Дата: 04 October 2022, from 09:30am to 12:40am (CET, Brussels time) 

Event website: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/other/event221004.htm (не е необходима регострация) 

Тема: Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? 

Дата: 20 October 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time) 

Целева аудитория: Кандидати и бенефициенти, които са получили или ще кандадатстват за 

еднократни грантове 

За повече информация: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/other/event221020.htm (не е необходима регострация) 

Тема: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants 

Дата: 30 November 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time) 

За повече информация: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/other/event221130.htm (не е необходима регострация) 

Тези уебинари са предназначени за национални контактни лица за Рамковата програма 

за научни изследвания и иновации, за координатори на грантове, участници в проекти и други 

заинтересовани страни. 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220927.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220927.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221004.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221004.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221130.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221130.htm


Стажове в Съвместния изследователски център 

 

 
Съвместият изследователски център (JRC) публикува покана за стажове започващи 

през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на Комисията, мисията на 

Съвместния изследователски център е да подкрепя политиките на ЕС с независими 

доказателства през целия политически цикъл. JRC е разположени в 5 държави-членки (Белгия, 

Германия, Италия, Холандия и Испания). 

Мястото на стаж може да бъде един от следните сайтове на JRC: Ispra (Италия), Geel 

(Белгия), Petten (Холандия) или Карлсруе (Германия). JRC е работодател с равни възможности, 

който насърчава разнообразието в своите приложения. 

JRC се фокусира върху укрепването на базата от знания за изготвяне на политики; 

глобални предизвикателства (здравеопазване; култура, творчество и приобщаващо общество; 

гражданска сигурност за обществото; цифрови, промишлени и космически; климат, енергия и 

мобилност; храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда); 

иновации, икономическо развитие и конкурентоспособност; научни постижения; и 

териториално развитие и подкрепа за държавите-членки и регионите. За поканата от октомври 

2022 г. JRC се стреми да назначи редица научни стажанти в различни тематични области, в 

зависимост от организацията. Тематичните области са групирани в 18 полета, посочени в 

приложения файл. 

JRC Scientific Trainees – Call 2022 

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/05/jrc-scientific-trainees-call-2022.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/index_en


КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ 

Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за 

академичната 2023-2024 

 

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания 

София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, 

завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата 

за академичната учебна 2022/2023 година. 

Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство. 

Възможностите за кандидатите от България са в четири категории: 

 Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за 

творци/изследователи от различни сфери на изкуството. 

 Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат 

своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска 

специализация в Швейцария; 

 Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска 

степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна 

институция; 

 Пост-докторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска 

степен. 

Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница 

на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cas.bg/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html


Стипендии от провинция Бавария за магистри и докторанти за академичната 2023/2024 

 

 

 

 

 

Провинция Бавария ще спонсорира стипендии за академичната 2023/24 година. Право на 

кандидатстване имат завършили от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, 

Русия, Сърбия, Словакия и Украйна.  

Стипендиите са предназначени за финансиране на следдипломно обучение (т.е. магистърски 

програми), докторанти или едногодишни изследователски престой в баварски висши учебни 

заведения. Едногодишната стипендия обикновено може да бъде удължена два пъти до 3 

години. 

Стипендията се изплаща месечно (861,- €) и възлиза на 10 332,- € на година. Учениците с поне 

едно дете получават 1 021,- € на месец, което се равнява на 12 252,- € на година. 

Целта на годишната програма за стипендии е да подкрепи научното сътрудничество и 

академичния обмен между Бавария и Централна, Източна и Югоизточна Европа. 

Повече инфолмация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html


Фулбрайт България обяви конкурс за Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” за 

академичната 2023-24 г. 

 

Програмата в чест на покойния сенатор и вицепрезидент на САЩ Хюбърт Х. Хъмфри е 

учредена през 1978 г. Тя дава възможност на изявени специалисти да повишат 

професионалната си квалификация в елитни оргнизации в САЩ. Стипендии се отпускат на 

професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от 

следните области: 

 превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; 

 превенция и контрол на ХИВ/СПИН; 

 здравна политика и управление; 

 превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права; 

 планиране на образованието; 

 управление на човешки ресурси; 

 публична администрация и анализ на обществена политика; 

 комуникации/журналистика; 

 управление на природни ресурси и околна среда; 

 градско и регионално планиране; 

 аграрна икономика; 

 индустриално управление; 

 икономическо развитие, 

 финанси и банково дело. 

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс. С допуснатите до втори кръг кандидати 

се провеждат интервюта, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. 

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати. 

Подробна информация можете да намерите на уебсайта на Фулбрайт България. Промо 

постер можете да изтеглите от тук. 

 

https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/profesionalisti/
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/05/hhh-poster.pdf


Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност 

 

  

Краен срок за кандидатстване: 5 декември, 2022 

Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават 

възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността 

си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ.  

Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с 

изключение на клинична медицина и стоматология. Всяка година се отпускат по 5-7 

стипендии. 

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец 

на календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на месец 

декември, 2022 г. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през 

втората половина на декември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на 

интервюто. 

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати. 

Необходимо е: 

 Защитена докторска степен 

 Добро владеене на английски език 

 Покана от университет в САЩ 

 

За повече информация тук. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fulbright.bg/ucheni/


Ежегоден конкурс за наградата „ЕВРИКА” за млад изобретател 

  

 

Краен срок за изпращане на заявки –не по-късно от 10 декември 2022 година 

      Фондация „ЕВРИКА” и Съюз на изобретателите в България органицират ежегоден 

конкурс за нагладата „ЕВРИКА” за млад изобретател.    

         Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 

години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 

декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои 

изобретения и/или изобретения, в които са съавтори.  

Представянето става чрез заявка, подробна автобиография, анотация и защитни 

документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 

години, предхождащи присъждането на наградата. 

Заявката съдържа: 

– име, презиме и фамилия; 

– дата на раждане и месторождение; 

– адрес и телефон (служебен и домашен), e-mail; 

– списък на изобретенията с регистровите номера на заявките и номерата на защитените 

документи; 

– данни за ефективността (икономически, социална, екологично и др.) от внедряването; 

– данни за дяловото участие на автора в изобретенията. 

Към заявката се прилагат рецензии, изпитателни протоколи и други препоръчителни 

документи в подкрепа на качествата на кандидата и неговите изобретения. 

Наградата „ЕВРИКА” носи обществен престиж, почетен диплом, паметна статуетка, 

финансова подкрепа в размер на 1 000 лева за участие в научна специализация или 

краткосрочно обучение. На наградените ще бъдат предоставени и други възможности за 

реализация на изобретенията. 

Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември 2022 г. 

на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. 

За справки: 02/981-51-81, 02/981-54-83 и 02/981-37-99, office@evrika.org. 

mailto:office@evrika.org.


Стипендии на студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени от 

Германската служба за академичен обмен (DAAD) 

 

 

Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета 

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя стипендии на студенти, 

докторанти, университетски преподаватели и учени за обучение по различни предмети, 

включително в областта на медиите и комуникациите. Сред учебните заведения, които 

предлагат журналистически стипендии, са университетите в Берлин, Дюселдорф, Кил, Кьолн, 

Хамбург, Щутгарт и др.  

Кандидатите трябва да са завършили висшето си образование през последните шест 

години и да имат поне две години професионален опит.  

Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета.  

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/


 

 

НОВИНИ 

Европейският институт за иновации и технологии стартира Deep Tech Talents Initiative 

за обучение на един милион европейски таланти 

 

На 11 октомври 2022 г. комисар Мария Габриел обяви стартирането на Deep Tech Talent 

Initiative, едно от водещите действия на новата Европейска програма за иновации. Съгласно 

тази инициатива Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще се насочи към 

един милион европейски таланти в областите на дълбоките технологии до 2025 г.  

Иновациите на дълбоките технологии се коренят в авангардна наука, технологии и 

инженерство, като често съчетават напредъка във физическите, биологичните и цифрови 

сфери и справяне с неотложните обществени нужди. На срещата на върха комисар Габриел 

покани партньори, заинтересовани страни и държави-членки да се присъединят към 

обещанието и да подкрепят усилията на EIT за постигане на амбициозната цел на 

инициативата. 

Инициативата, ръководена от EIT, ще осигури обучения в областите на дълбоките 

технологии, като съвременни материали и производство, изкуствен интелект, биотехнологии, 

блокчейн, роботика, фотоника, електроника, квантово изчисление, космическо пространство, 

устойчива енергия и чисти технологии във всички държави членки.  

Програмите ще бъдат отворени за всички европейски таланти от всички образователни 

нива, от ученици в средното училище до студенти от висше образование, професионалисти и 

предприемачи, както и всички доставчици на образование и обучение.  

Ще се обърне специално внимание на силното участие на жените, както и на страните 

с по-нисък капацитет за иновации. 

Повече информация на може да намерите на сайта на инициативата. 

 

 

 

 

 

https://www.eitdeeptechtalent.eu/


Конференция „Life in the Universe“ 

 

Конференцията ще се проведе от 24 до 28 октомври в София 

 

В периода 24 – 28 октомври в София ще се проведе конференция на високо научно ниво „Life 

in the Universe“. 

Още от зората на човешката цивилизация проблемът за дефинирането на живота и търсенето 

на неговото възникване е от голям интерес. Може дори да се твърди, че заедно с появата на 

интелигентност и съзнание, разбирането на самия живот е един от водещите научни въпроси 

на нашето време. През последните десетилетия имаше големи постижения в астрономията, 

химията, количествената биология и изследванията на геохимията и вкаменелостите на 

ранната земя. Ако се съберат заедно, тези постижения предлагат възможност за постигане на 

големи пробиви по гореспоменатите научни въпроси. 

За да улеснят такова ползотворно трансдисциплинарно взаимодействие, група от учени от 

България и чужбина организират изследователска среща, която ще се проведе в София, 

България в периода 24 – 28 октмври 2022 г. Поканени са както водещи експерти, така и 

изследователи в началото на кариерата си от съответните изследователски области, за да се 

открият възможности за обогатяване между подполета. 

Повече информация за конференцията може да откриете на официалната ѝ страница. 

За участие в конференцията не е необходимо заплащане на такса правоучастие, като всеки 

заинтересован може да направи своята регистрация посредством този линк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://physicsoflivingsystems.org/events/workshop-life-in-the-universe/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTZKJkrV8FdidsTN4aB_rdh88LjgbagOhtzatuHlLnsEHoaQ/viewform


Нов разширен договор на България с Elsevier за периода 2022 – 2025 г. 

 

Ново тригодишно споразумение с Elsevier сключи през месец юни 2022 г 

Министерството на образованието и науката. Споразумението е в изпълнение на 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България и 

осигурява абонаментен достъп на висши училища и научни организации до базите данни на 

издателството. 

Сътрудничеството с Elsevier стартира през 2008 г., а последното споразумение, изтекло 

в началото на 2022 г., отбелязва над 1 200 000 ползвания на услугите предоставени за 

българските бенефициенти. Достъпът до базите данни допринася за интеграция в 

Европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно 

сътрудничество. 

Новото споразумение е сключено за периода 2022 – 2025 г. и предлага разширен обхват 

на абонамента, който включва и абонамент за електронни книги за целия период, както и 

организирането на разширен семинар за развитието на научната дейност в системата на 

висшите училища. 

Най-големият успех на споразумението между МОН и издателството е пилотния проект за 

„Открит достъп“.  

Услугата дава правото да се публикуват статии с отворен достъп в основните хибридни 

списания, собственост на Elsevier.  

Кореспондиращите автори от България могат да публикуват определен брой статии с отворен 

достъп в рамките на срока на споразумението, без да плащат такса за публикуване. В случай, 

че е достигнат максималният брой статии за абонаментна година, споразумението предвижда 

преференциални цени за българските ползватели, включени в списъка с ползватели. 

 Общо 100 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2022-28.02.2023; 

 общо 180 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2023-29.02.2024; и 

 общо 260 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2024-28.02.2025. 

Презентации: 

 EOAP_AG_DB_FixedQTY_Training_Jan2022 

 Elsevier_Bulgaria_ Publishing options 

 Supporting Bulgaria OA agreement 

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/07/eoap_ag_db_fixedqty_training_jan2022.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/07/elsevier_bulgaria_-publishing-options.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/07/supporting-bulgaria-oa-agreement.pdf


В презентациите може да разберете повече за работния процес по публикуване на статия с 

отворен достъп. За възникнали въпроси може да пишете на следните имейл 

адреси: y.zherkova@mon.bg; k.mutavchiev@mon.bg и e.foteva@mon.bg. 

Целият текст на договора, предоставените услуги и списък с ползватели може да намерите на 

сайта на Министерството на образованието и науката в раздел „Профил на купувача“ 

–  https://app.eop.bg/today/197457 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:y.zherkova@mon.bg
mailto:k.mutavchiev@mon.bg
mailto:e.foteva@mon.bg
https://app.eop.bg/today/197457


JA Bulgaria организира уебинар на тема „Постигам целите си - имам нов проект“ 

 

 
Събитието ще се проведе на 7 ноември, понеделник, от 17:00 до 18:00 часа. 

 

Какво значи „проект“? Проектите само работни ли са? Има ли проекти в живота на 

учениците и студентите?  

Главен лектор по време на събитието ще е Антония Ангелова. Тя ще сподели с участниците 

всички хитрини, които е натрупала в своя 15-годишен опит, свързани с управлението на 

проекти от различен характер. Инструменти, методологии, съвети. Разбира се, ще има време 

и за въпроси. Събитието е напълно безплатно за всички регистрирали се на този линк.  

След регистрация ще получите линк за достъп в платформата ZOOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3SGRbtd


 

Европейската сметна палата публикува специален доклад за Хоризонт 2020 

 

 

Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад 15/2022 „Мерките за 

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

трайна промяна ще зависи предимно от усилията на националните органи“. Докладът е 

изготвен под ръководството на Ивана Малетич, член на ЕСП, като по него ще има Заключения 

на Съвета по време на Чешкото председателство. 

С цел да се преодолее трайното разделение в областта на научните изследвания и 

иновациите (НИИ) и да се отключи потенциалът за високи постижения в държавите със слаби 

показатели, Европейската комисия предприема специални мерки (известни като мерки за 

разширяване на участието), целящи да подобрят достъпа на тези държави до ключово 

финансиране от ЕС. ЕСП обаче установи, че истинската промяна зависи предимно от 

националните правителства, които трябва да превърнат НИИ в приоритет, за да се засилят 

инвестициите и да се ускорят реформите в тази област. Мерките за разширяване на участието 

могат да дадат само начален тласък на напредъка в тези държави, но не са достатъчни сами по 

себе си, за да се осъществят необходимите промени в националните екосистеми за НИИ. 

Тук можете да намерите специалния доклад и съобщението за пресата, които са 

публикувани на 24 официални езика на ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Платформа за публикации на учени и изследователи от България 

 

 

 

PC TECHNOLOGY CENTER (Харков,Украйна) предоставя своите научни списания като 

платформа за публикации на учени и изследователи от България. Списъкът на списанията, 

тяхното индексиране и архиви са: 

– Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 

ISSN 1729-4061 (Online), ISSN 1729-3774 (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/eejet/indexing, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083 

– Technology audit and production reserves 

ISSN 2706-5448 (Online), ISSN 2664-9969 (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/tarp/pages/view/indexing 

– ScienceRise: Pharmaceutical Science 

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/sr_pharm/indexing, https://www.scopus.com/sourceid/2110102397
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– ScienceRise: Medical Science 

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/sr_med/indexing 

– ScienceRise: Pedagogical Education 

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/sr_edu/indexing 

– ScienceRise: Biological Science 

ISSN 2519-8025 (Online), ISSN 2519-8017 (Print) 

Website:  http://journals.uran.ua/sr_bio/indexing 

– ScienceRise: Juridical Science 

ISSN 2523-4153 (Online), ISSN  2523-4145 (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/sr_law/indexing 

http://journals.uran.ua/eejet/indexing
https://www.scopus.com/sourceid/21100450083
http://journals.uran.ua/tarp/pages/view/indexing
http://journals.uran.ua/sr_pharm/indexing
https://www.scopus.com/sourceid/21101023977
https://www.scopus.com/sourceid/21101023977
http://journals.uran.ua/sr_med/indexing
http://journals.uran.ua/sr_edu/indexing
http://journals.uran.ua/sr_bio/indexing
http://journals.uran.ua/sr_law/indexing


 

Търсят се сътрудници към изследователски проект Project Oasis 

 

 
 

 

Учени, автори на статии и социолози, които имат опит в работата с независими 

онлайн медии от Северна, Южна, Централна или Източна Европа, могат да кандидатстват за 

работа като външни сътрудници към изследователския проект Project Oasis.  

Работата ще бъде извършвана от разстояние между май 2022 г. и ноември 2022 г.  

Необходимо е свободно владеене на английски, а другите езици се считат за предимство.  

Допълнителна информация може да намерите тук. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sembramedia.org/projectoasis/
https://www.sembramedia.org/carreras/call-for-applications-open-for-researchers-in-europe/


 

 Всички предложения в бюлетина с изтекли дати качваме предварително в сайта на 

ШУ, в секция Център за проектна дейност / Програми и конкурси, Новини и 

събития/ 

 

 
   

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

За допълнителна информация: 

 

Център за проектна дейност 

 

Корпус 3, стая 508 

тел. 054 830 495, вътр. 337 
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