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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Стартира нова Национална научна програма  

 „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“  

 

 
 

На 05.05.2022 г. в Министерството на образованието и науката се състоя първата среща на 

консорциума, който ще изпълнява Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на 

българистиката в чужбина“. 

Програмата беше приета от Министерския съвет на 7 април тази година. Основната ѝ цел е да 

се популяризират българския език, литература, история, изкуство, наука и традиции сред 

чуждестранни учени и изследователи. Програмата ще се реализира  в рамките на три години, а 

бюджетът ѝ е общо 4 млн. лева. За първия етап през 2022 г. ще бъдат осигурени 1 200 000 лв. 

Ще се финансират специализации на чуждестранни млади учени или докторанти българисти. 

Предвидено е и осигуряване на престой до три месеца в България на утвърдени чужди експерти в тази 

област, които ще преподават и ще правят съвместни научни изследвания с българските си колеги. 

Ще бъдат разработени безплатни дигитални образователни и изследователски програми за 

дистанционно обучение на студенти и докторанти по български език и литература. 

До три години ще заработи онлайн платформа за превод от и на български език. Тя ще ползва 

машинен превод и езиков редактор по примера на Google Translate. 

Паралелно ще се създаде и портал с дигитални образователни и научни ресурси в областта на 

българистиката. Там ще могат да се обсъждат актуални въпроси за изследването и преподаването на 

български език, литература, история и култура в помощ на обучението на чуждестранни българисти. 

Координатор по програмата е Българската академия на науките, а партньори са водещите в 

преподаването на български език и литература висши училища – Софийският, Пловдивският, 

Великотърновският, Югозападният и Шуменският университет. 

Консорциумът ще се управлява от Изпълнителен съвет, състоящ се от представители на всички 

партньори, въз основа на подписано партньорско споразумение с работен научен и финансов план. 

Работна група от МОН ще осъществява наблюдение върху изпълнението на програмата, а за 

гарантиране на максимална ефективност и полза ще се грижи Надзорен съвет, конституиран със 

заповед на министъра на образованието и науката. 

 

 

 

 

 



 

Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA.NET 

  

 

Краен срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса - 15 

юни 2022 г. 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по 

Програма M-ERA.NET. 

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски 

колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума 

участват 35 национални финансиращи организации от 33 държави. 

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области: 

 Материали за енергия (Materials for energy) 

 Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces) 

 Високо производителни композити (High performance composites) 

 Функционални материали (Functional materials) 

 Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в 

медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications) 

 Материали за електрониката (Materials for electronics) 

 Брошура за конкурса: 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022/m-era-net_callflyer_2022-4.pdf  

Покана за кандидастване: 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022 

Указания за подаване на проектни предложения: 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022/call2022-guideforproposers.pdf  

M-ERA.NET организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по програмата 

за представяне на конкурса, както следва:  

Webinar M-ERA.NET: 4-ти април 2022, от 12:00 до 13.20 часа (Българско време) 

https://m-era.net/events/call-2022-information-webinar 

Можете да се регистрирате за участие в уебинара, като последвате следната връзка: 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022/m-era-net_callflyer_2022-4.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022
https://m-era.net/events/call-2022-information-webinar


https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hwiTVW8rQ_SERCqTs48wXQ 

Условия на конкурса: 

 Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от 

предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип. 

 Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да 

участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните 

финансиращи организации. 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са: 

1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА 

да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор". 

2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат 

обучение по образователна и научна степен "доктор". 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 15 юни 

2022 г. 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 

750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско 

участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева (за срок на изпълнение от 24 до 36 

месеца). /Протокол на ИС № 13 от 25.03.2022 г./ 

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват: 

 Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта; 

 Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта. 

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия 

на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./. 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите 

във Фонд „Научни изследвания“: 

 Национални изисквания и условия за допустимост  

 Документи към националните изисквания  

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят 

във ФНИ: 

  Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта; 

  Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта; 

  Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в 

съответния консорциум. 

 

 

 

 

       

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hwiTVW8rQ_SERCqTs48wXQ
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/03_2022/FNI_International_Programs_2017_BG.pdf
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/03_2022/ERA-NET.zip


 

 

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. 

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 . 

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


 

 

 

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 

Стипендиантска програма за студентки в сферата на ядрените изследвания 

 

Следващата покана за кандидатстване ще бъде отворена в средата на юли 2022 г. 

През 2020 г. генералния директор на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) обяви 

стипендиантска програма, която да увеличи броя на жените в сферата на ядрените 

изследвания.  В рамките на дейностите по програма Мария Склодовска-Кюри (MSCFP) и в 

подкрепа на стипендиантската програма на МААЕ, се осигуряват стипендии за магистърски 

програми и възможност за стаж, подпомаган от МААЕ. 

Стипендиите се отпускат ежегодно на 100+ студентки, в зависимост от наличността на 

средства. При подбора се взема предвид географското разнообразие и разнообразието в 

областта на обучение, в допълнение към изискванията за допустимост и други критерии. 

Избраните студентки получават до 20 000 евро за разходи за обучение и до 20 000 евро за 

разходи за живот за тяхната магистърска програма.  

След завършване на обучението си, студентките получават и възможност да продължат със 

стаж до 12 месеца в МААЕ, неговите партньорски организации и/или в индустрията. Освен 

това, на студентите се предоставят възможности да присъстват и участват в различни 

образователни, професионални и мрежови събития.  

От стартирането си през 2020 г., по Програмата са кандидатствали 1042 студентки, като 210 

студентки от 93 националности, които учат в S3 страни по целия свят са получили стипендии. 

Предвижда се програмата да се развива всяка година, за да се гарантира, че повече жени имат 

възможност да се развиват академично и професионално в области, свързани с ядрената 

енергия.  

Следващата покана за кандидатстване ще бъде отворена в средата на юли 2022 г. и ще 

приключи до началото на октомври 2022 г. Повече за програмата и за изискванията за 

допустимост можете да намерите като проследите тази препратка, както и като изтеглите 

този файл. 

 

 

 

 

https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/04/mscfp-flyer.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/04/mscfp-flyer.pdf


 

 

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


 

Онлайн семинар насочен към потребителите на Copernicus Atmosphere Monitoring 

Service (CAMS) в България 

 

Еднодневният семинар е отворен за всички настоящи и бъдещи потребители на CAMS в България и 

ще се проведе онлайн на 21 юни 2022 г. 

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) организира онлайн семинар насочен към 

потребителите в България. Семинара се осъществява със съдействието на GEO Polymorphic 

Cloud (Copernicus Relays България) и Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Основните тематики в семинара ще засегнат използването на данни и услуги на CAMS в областта на 

качеството на атмосферния въздух, слънчевата енергия, емисиите на парникови газове.  

Участието в CAMS семинара е възможност за заинтересованите лица да научат повече от  опита на 

съществуващи потребители на услугите на CAMS, както и да чуят как те използват данните в тяхната 

работа; да се срещнат с членове от екипа на CAMS; да научат какви са свързаните с CAMS дейности 

на национално ниво в България; и да обменят опит с различни потребители на CAMS услугите.  

Участниците в семинара ще могат да задават въпроси и споделят мнения за бъдещото развитие на 

CAMS. 

В рамките на семинара участниците ще научат какво е настоящото състояние на CAMS и какви са 

планираните нови типове услуги, данни и продукти; ще получат информация за Национална 

програма за сътрудничество с CAMS; ще се запознаят с вече съществуващи приложения на CAMS в 

областта на слънчевата енергия, емисиите на парникови газове, качеството на атмосферния въздух в 

Европа и България. 

Специално място ще бъде отделено на дискусия, как различните потребители могат да си 

взаимодействат за изпълнение на национални задачи, бъдещото развитие на CAMS, както и в 

успешното използване на услугите на CAMS в България. 

Участието в семинара е отворено за всички – очаквайте скоро програма и линк за регистрация! 

Ако желаете да представите ваше приложение с CAMS (съществуващо или планирано) в рамките на 

семинара, моля свържете се с координаторите от България: 

Васил Василев, +359(0)878110230, GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays България) 

Емилия Георгиева, +359(0)894216083, НИМХ 

или ни пишете на: 

copernicus@geopolymorphic-cloud.org 

 

 

https://atmosphere.copernicus.eu/
https://geopolymorphic-cloud.org/
https://geopolymorphic-cloud.org/
https://www.meteo.bg/
mailto:copernicus@geopolymorphic-cloud.org


КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ 

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 за постдокторска специализация в Япония 

 

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 30 юли 2022 г. 

Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) - „JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign 

Researchers – FY 2022“ предоставя два броя стипендии за постдокторска специализация в Япония, с 

продължителност 12/24 месеца, започваща в периода 1 април - 30 ноември 2022 г. 

Това е възможност за изследователи от България във всички области на хуманитарните, социалните 

и природните науки да провеждат под ръководството на своите домакини съвместни изследвания с 

водещи изследователски групи в университети и японски научни организации.  

Програмата позволява на стипендиантите да развиват собствените си изследвания, като същевременно 

допринасят за напредъка на научните изследвания в Япония и в своята страна. 

Подробна информация за приемащите японски университети и институции може да бъде намерена на 

следния интернет адрес: https://www.jsps.go.jp/j-summer/data/list_of_host_institutes_2021.pdf 

Лице за контакт в МОН по Програмата е: г-н Ангел Апостолов, тел.: (02) 424 11 25, e-

mail: a.apostolov@mon.bg  

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 30 юли 2022 г. 

Формулярите и насоките към кандидатите и номиниращите организации могат да бъдат 

изтеглени ТУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jsps.go.jp/j-summer/data/list_of_host_institutes_2021.pdf
tel:024241125
mailto:a.apostolov@mon.bg
https://www.mon.bg/bg/101041


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.


 

12-тo издание на НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В 

НАУКАТА“ 

 

Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2022 г. 

Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат 

възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма 

„За жените в науката“.  Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 

2022 г., като и тази година ще бъдат присъдени три стипендии на стойност 5000 евро 

всяка. 

 Основните критерии, на които трябва да отговарят дамите учени, за да кандидатстват по 

стипендиантската програма за 2022 г., е те да бъдат на възраст до 35 години, да са докторанти 

или вече да са защитили докторска степен и да се занимават с изследвания в сферата на 

природните науки. 

Целта на програмата е чрез стипендиите да отличи научния потенциал на младите жени учени 

в България, да ги стимулира и поощри да продължават да се занимават с 

научноизследователска дейност в страната ни. Подробна информация за програмата, 

включително и формулярът за кандидатстване, са достъпни на www.zajenitevnaukata.bg. 

Националната стипендиантска програма е част от глобалната програма на L’Oréal и ЮНЕСКО 

„За жените в науката“ и има за цел да подпомогне обещаващи млади жени учени в тяхното 

научно развитие. Повече от 3900 жени в 110 държави са били наградени досега в рамките на 

инициативата. В България конкурсът стартира през 2010 г. в партньорство между Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, Националната комисия за ЮНЕСКО в България 

и L’Oreal България, като към момента 30 българки са били отличени. 

Кандидатурите се оценяват от експертно жури, което се състои от водещи специалисти в 

сферата на природните науки и представители на партньорите в проекта. Новите носителки на 

стипендиите от деветото издание на програмата ще бъдат обявени на официална церемония, 

която ще се състои през есента на 2022 г. в София. 

National Fellowships_For Women in Science 2022 

 

 

http://www.zajenitevnaukata.bg/
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/05/national-fellowships_for-women-in-science-2022.pdf


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  

 

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/


 

 

Семинар на тема „Засилване на участието в прехода към чиста енергия ЕС – 

България“ 

 

 Дата: 25 май 2022 г. 

 Час: 09:00 – 16:00ч 

 Местоположение: Булевард „Свети Климент Охридски“ 8, 1756 Студентски комплекс, 

София, България 

  

България работи за постигане на целите за енергиен преход и прилагане на декларирани 

политики за постигане на нисковъглеродна икономика. Все пак, заедно с няколко държави от 

ЕС-13, България има нисък процент на участие в научноизследователски и иновационни (R&I) 

дейности и реализиране на дейности за изпълнение на стратегическия план на Европейския 

съюз за енергийни технологии (SET). 

Семинарът ще предложи преглед на европейските политики, стратегии, програми за 

финансиране от ЕС и възможности за сътрудничество, които са на разположение на 

българската научноизследователска общност в нисковъглеродния енергиен сектор. 

Поканените експерти ще споделят своя опит в изпълнението на тематични европейски и 

национални проекти. Ще бъде обсъдена възможността за разработване на споделена визия и 

стратегия за България в предстоящите изследователски и иновационни дейности. 

За регистрация за участие проследете тази препратка. 

В рамките на семинара ще бъде представен и проектът SUPEERA.  

През януари 2020 г. Европейският алианс за енергийни изследвания (EERA) стартира проекта 

„SUPEERA“ (www.supeera.eu), подкрепяйки изпълнението на стратегическия план за 

енергийни технологии (SET план). Проектът има за цел да повиши осведомеността относно 

плана SET и прехода към чиста енергия сред изследователските организации, финансиращите 

органи и националните контактни точки (NCP) от страните от ЕС-13 и предлага разширяване 

на дейността на тези страни към плана SET чрез улесняване на мобилизирането на 

идентифицираните заинтересовани страни. 

 

https://www.eventbrite.be/e/strengthening-your-participation-in-eu-clean-energy-transition-bulgaria-registration-327434223577?aff=odeimcmailchimp&mc_eid=dc24ae4e9a&mc_cid=20cd165937


 

 

Международен научен форум в областта на невронауките 

 

 

Конференцията ще се проведе в периода 26 – 28 май 2022 г 

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна ще бъде организатор и 

домакин на междунардония научен форум „Неврогенеза на Черно море“/”Black Sea 

Neurogenesis”.  

Конференцията ще се проведе в периода 26 – 28 май 2022 г. в КК Албена, с подкрепата на 

Национална програма „Европейски научни мрежи“ на МОН. Неврогенеза е процес на 

образуване на неврони (нервни клетки) от стволови/прогенитони клетки. Водещи европейски 

учени в областта на неврорегенеративните изследвания от България, Германия, Белгия, 

Холандия, Франция, Испания, Швеция, Швейцария, Австрия, Гърция и др. ще дискускутират 

новостите в областта. На срещата ще се предлагат възможности за обмен на научни идеи 

между млади и утвърдени учени и специалисти. 

Научен организатор на форума е проф. Антон Тончев, невробиолог и директор на 

Научноизследователския институт към МУ – Варна. Във форума ще участва и д-р Манлио 

Винчигера, ръководител на международен екип от учени от Европейското научно 

пространство на проект TRANSTEM. 

Форумът е открит (без такса за участие) за докторанти и постдокторанти. Повече информация 

за събитието и лекторите, както и регистрация за участие, може да направите като проследите 

тази препратка. 

Допълнителна информация можете да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

http://www.blacksea-neuro.org/
http://www.blacksea-neuro.org/
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/04/black-sea-neurogenesis_postera4.pdf


 

 

Лятно онлайн училище за работа с данни от социалните мрежи организира 

Кеймбриджкия университет 

 

 

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2022 г. 

Факултетът по дигитални хуманитарни науки към Кеймбриджкия университет организира 

лятно онлайн училище за работа с данни от социалните мрежи.  

Училището за социални данни е онлайн лятно училище, структурирано около жизнения цикъл 

на дигитален изследователски проект. 

Ще обхваща: 

принципи на проектиране на изследвания 

 събиране на данни; 

 почистване и подготовка; 

 методи за анализ и визуализация; 

 практики за управление и съхранение на данни. 

Училището за данни приветства всякакви кандидатури. Попълнете формуляра за 

кандидатстване до 15 май 2022 г. Ще получите обратна връзка дали кандидатурата ви е била 

успешна или не до 23 май 2022 г. 

За повече информация тук. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdh.cam.ac.uk/
https://www.cdh.cam.ac.uk/dataschools/social-data-school-2022


 

Първо издание на Фестивала на новия европейски Баухаус (NEB) 

 

В периода 9 – 12 юни ще се проведе първото издание на Фестивала на новия европейски Баухаус 

(NEB), което си е поставило за цел да събере хора от всички сфери на живота, за да дебатират по 

темата за бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и красиво. 

Това е възможност за създаване на нови контакти, обмен и забавление с теми, включващи от наука до 

изкуство, от дизайн до политика и от архитектура до технология. Проектирано около три стълба – 

Форум, Панаир и Фест, събитието ще бъде базирано физически в Брюксел, на Gare Maritime & Mont 

des Arts, но ще има възможност и за онлайн участие. За събитието можете да научите повече от този 

информационен материал. 

Форумът ще включва над 60 лектори от цял свят: 

 Изтъкнати архитекти като Франсис Кере, Шигеру Бан, Рем Колхаас и Стефано Боери; 

 Авторитетни личности като Франческа Бриа (Италиански национален фонд за иновации), 

Герфрид Штокър (Ars Electronica), Ханс Улрих Обрис (Галерия Serpentine), Сандрин Диксън 

(Римски клуб) и Емека Огбох; 

 Учени като Джон Шелнхубер и Стефано Манкузо; 

 Климатични активисти като Доминика Ласота и Хилда Накабуйе, както и много други от 

света на културата, изкуството и социалните науки; 

 Президентът на ЕК Урсула фон дер Лайен, комисарите Йоханес Хан, Мария Габриел, Елиза 

Ферейра и Кадри Симсън ще предоставят европейска гледна точка за красотата и 

устойчивостта. 

В събота, 11 юни, фестивалът ще бъде домакин и на церемонията по връчването на наградите New 

European Bauhaus за 2022 г., награждавайки най-добрите проекти в цяла Европа, както и най-добрите 

идеи на млади таланти, New European Bauhaus Rising Stars – събитие, отворено за журналисти. 

Панаирът ще включва над 100 иновативни проекта, които ще бъдат показани на специални места. 

Програмата ще включва също танци, инсталации, театрални и музикални изпълнения – като Patsyki Z 

Franeka, популярна украинска артистична група и Дева, музикант от Будапеща и носител на 

наградите Music Moves Europe за 2022 г. – както и научни експерименти, семинари и още много 

други. 

Фестивалът ще включва и повече от 200 съвместно организирани локални събития – в Брюксел и в 

над 20 страни от ЕС, с дейности, вариращи от концерти през конференции до пълномащабни 

фестивали. За да научите повече за планираните тематични събития можете да изтеглите и 

разгледате този информационен документ. 

 

 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/festival_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/festival_en
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/05/neb-festival-presentation.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/05/neb-festival-presentation.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/05/festival-country-page-information-bulgaria.docx


 

Международна конференция за научноизследователски инфраструктури – ICRI 

 

 

През октомври 2022 г. гр. Бърно ще бъде домакин на среща на лидери в областта на 

научноизследователските инфраструктури – техните потребители, политици и заинтересовани 

страни. Градът ще бъде домакин на Международната конференция за научноизследователски 

инфраструктури, голямо световно събитие, глобален форум, насърчаващ сътрудничеството и 

дискусиите за важността на научноизследователските инфраструктури. Събитието ще 

предлага и съпътстваща програма и ще бъде отворено за широката публика за първи път в 

своята история. 

ICRI 2022 гр. Бърно е по повод предстоящото Чешко председателство на Съвета на ЕС през 

втората половина на 2022 г. Той ще осигури платформа за дебати на високо ниво на 

политиците, операторите и потребителите на научноизследователската инфраструктура и 

всички заинтересованите страни в научните изследвания от цял свят за справяне с най-

належащите проблеми на изследователските инфраструктури. 

Конференцията ще се проведе под егидата на Министерството на образованието, младежта и 

спорта на Чешката република, Университета Масарик и Централноевропейския технологичен 

институт в Бърно. Организаторите ще си сътрудничат тясно с Генерална дирекция за научни 

изследвания и иновации на Европейската комисия, която ще допринеси финансово за 

организацията на събитието чрез РП „Хоризонт Европа“. Като домакин на конференцията, 

Бърно ще укрепи позицията си на нововъзникващ научен и технологичен център в Централна 

Европа и ще се превърне в световен център за дебати на заинтересованите страни от 

изследователската инфраструктура от 19 до 21 октомври 2022 г. 

Програмата ще включва също няколко странични събития, от които посещения на място в 

научноизследователски инфраструктури, разположени в Бърно. Организаторите също се 

стремят да достигнат до широката публика – нова характеристика на конференцията ще бъде 

така наречената „гражданска програма“, изготвена в сътрудничество с местни институции 

като Обсерваторията в Бърно или VIDA! Science Centre. Накрая, но не на последно място, 

срещата на Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури 

(ESFRI) ще се проведе в Бърно през същата седмица. 

За повече информация следете официалния сайт на събитието – International conferenceon 

research infrastructures (icri2022.cz) 

 

 

https://horizoneu.mon.bg/
https://www.hvezdarna.cz/en/about-us/
https://vida.cz/
https://www.esfri.eu/
https://www.esfri.eu/
https://www.icri2022.cz/
https://www.icri2022.cz/


Нова Общност на знанието и иновациите на EIT в областта на културните и 

творческите сектори и индустрии 

 

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще обяви покана за представяне на 

проектни предложения през м. октомври  2021 г., с която цели да създаде нова Общност на 

знанието и иновациите на EIT (ОЗИ/EIT KIC) в областта на културните и творческите 

сектори и индустрии (CCSI). Тази нова ОЗИ ще предостави иновативни решения на тези 

сектори и индустрии да станат по-силни и по-устойчиви. 

По-конкретно новата ОЗИ ще допринесе за: 

- Разрушаване на бариерите пред иновациите в различните сектори и дисциплини. ОЗИ ще 

задвижи начинания в тези области, ще ускори новите технологии и ще улесни дигиталната 

трансформация. 

- Свързване на иновационните вериги за създаване на стойност на местно, регионално, 

национално ниво и на ниво ЕС. ОЗИ ще помогне на регионите да създават иновации и ще 

повиши тяхната конкурентоспособност. 

- Овластяване на следващото поколение иноватори в областта на културата и творчеството, 

като ги снабди с така необходимите предприемачески умения. 

Конкурсът ще бъде отворен за консорциуми, партниращи си за справяне с 

предизвикателствата в областта на културните и творческите сектори и индустрии. 

Публикуваните критерии за оценка на проектните предложения са достъпни ТУК. 

Поканата за представяне на предложения ще остане отворена до м. март 2022 г. с определянето 

на печелившия консорциум и стартирането на новия EIT KIC „Култура и творчество“ през м. 

септември 2022 г. 

С оглед идентифициране и взаимодействие с потенциални кандидатстващи консорциуми от 

EIT стартираха платформа, за да улеснят процеса по намиране на потенциални партньори. 

Платформата ще оперира до м. март 2022 г. 

Повече информация за конкурса може да бъде открита на страницата му, или в раздела 

„Често задавани въпроси“ на уебсайта на EIT. 

На 12 юли от 12:00 ч. (CET) EIT ще представи предстоящия конкурс за новия EIT KIC 

„Култура и творчество“ на фестивала в Кан – Marché du Film NEXT, на сесията: „Cannes Next 

with EIT – Exploring the next Creative Financing Booster“. Повече подробности и предаване на 

живо на сесията ще бъдат достъпни ТУК 

 

 

 

 

https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
https://eit.europa.eu/news-events/news/evaluation-criteria-eits-upcoming-call-proposals-published
https://eit-culture-creativity.b2match.io/
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021/faq
https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-cannes-next-creating-new-opportunities


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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