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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Покана за ERC Advanced Grant 

 
Европейския научноизследователски (ERC) съвет обяви покана за Advanced Grant.  

 

Поканата ще бъде отворена до 23 май 2023 г. 

Кой може да кандидатства? 

Кандидатите за ERC Advanced Grants – наречени главни изследователи (PI) – се очаква да 

бъдат активни изследователи, които имат значителни изследователски постижения през 

последните 10 години. Главните изследователи трябва да бъдат изключителни лидери по 

отношение на оригиналността и значимостта на техния изследователски принос. Не са 

предвидени конкретни критерии за допустимост по отношение на академичните изисквания. 

Какви са допустимите кандидатури? 

Критерии 

Могат да се кандидатстват във всяка област на изследване. Безвъзмездните средства на ERC 

работят на принципа „отдолу нагоре“ без предварително определени приоритети. 

Местоположение Изследванията трябва да се провеждат в публична или частна 

изследователска организация (известна като приемаща институция/HI). Това може да бъде HI, 

където кандидатът вече работи, или който и да е друг HI, намиращ се в една от държавите-

членки на ЕС или асоциирани страни 

Приемаща институция 

Заявленията за безвъзмездна помощ от ERC трябва да се подават от един главен изследовател 

(PI) във връзка с и от името на тяхната приемаща институция, наречена юридическо лице 

кандидат. Безвъзмездните средства се отпускат на приемащата институция с изричния 

ангажимент, че тази институция предлага подходящи условия за главния изследовател 

независимо да ръководи изследването и да управлява финансирането му за 

продължителността на проекта. Всеки тип юридическо лице, включително университети, 

изследователски центрове и предприятия, може да бъде домакин на PI и неговия/нейния екип. 

Законно приемащата институция трябва да е базирана в една от държавите-членки на ЕС или 

една от асоциираните страни. Не е задължително PI да работи в приемащата институция по 

време на подаване на предложението. Въпреки това е необходимо взаимно споразумение и 

ангажимент на приемащата институция за това как ще бъдат установени взаимоотношенията, 

ако предложението бъде успешно. 

Екип 

ERC предоставя безвъзмездни средства за подкрепа на проекти, изпълнявани от отделен 

изследовател, който може да наема изследователи от всяка националност като членове на 

екипа. Също така е възможно един или повече членове на екипа да се намират в неевропейска 

https://horizoneu.mon.bg/novini/pokana-za-erc-advanced-grant/
https://horizoneu.mon.bg/visoki-postizhenija-v-nauchnata-oblast/evropejski-savet-za-nauchni-izsledvan/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-adg


страна. Свободните позиции за членове на екипа, които се интересуват от присъединяване към 

изследователски проект, ръководен от ERC, могат да бъдат публикувани на портала Euraxess-

Jobs. Съществуват инициативи под формата на „споразумения за прилагане“ за екипи, 

финансирани от ERC в Европа, за приемане на неевропейски талантливи учени. Научете 

повече за споразуменията. 

Колко? 

Разширените безвъзмездни средства могат да бъдат отпуснати до 2,5 милиона евро за период 

от 5 години. (пропорционално за проекти с по-кратка продължителност). Въпреки това могат 

да бъдат предоставени допълнителни 1 милион евро за покриване на допустимите „начални“ 

разходи за изследователи, които се местят от трета страна в ЕС или асоциирана страна и/или 

закупуване на основно оборудване и/или достъп до големи съоръжения и /или други големи 

разходи за експериментална и теренна работа. Безвъзмездна помощ от ERC може да покрие до 

100% от общите допустими преки разходи за изследването плюс принос от 25% от общите 

допустими разходи за непреки разходи. 

Как да кандидатствам? 

Заявления за безвъзмездни средства от ERC могат да се подават само в отговор на покана за 

предложения. ERC провежда годишни покани за предложения, обхващащи всички научни 

области. За да бъде пълно заявлението за грант от ERC, то трябва да включва 

административните формуляри, предложението за изследване и допълнителните документи. 

Попълненото предложение трябва да бъде изпратено до посочената крайна дата. Поканите се 

публикуват на тази страница, в Funding and Tenders на Европейската комисия и в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

Преди поканата да бъде публикувана: 

1. Разберете кой грант от ERC и коя покана са подходящи за вас. 

2. Идентифицирайте приемащата институция и членовете на екипа, с които бихте искали 

да работите. (вижте също онлайн услугите за търсене на партньори за проучване) С 

3. вържете се с националното звено за контакт (NCP) във вашата страна за поддръжка. 

След като обаждането е отворено: 

1. Прочетете внимателно документите за поканата. 

2. Свържете се с приемащата институция и съберете всички подробности, от които се 

нуждаете за кандидатстването. 

3. Започнете да пишете вашето предложение. Оставете време на други хора да прегледат 

черновата ви. Вашият NCP, колеги и други учени могат да ви дадат полезна подкрепа 

и обратна връзка. 

4. Запознайте се с услугата за подаване в ЕС. Това е онлайн системата, чрез която трябва 

да се подават предложения. Изпратете предложението си възможно най-рано. 

5. Крайните срокове не могат да бъдат променяни при никакви обстоятелства. Можете да 

актуализирате изпратеното от вас предложение по всяко време преди крайния срок, 

като просто изпратите нова версия, която ще замени старата. 

6. Ще получите „потвърждение за получаване“ по имейл за всяко изпращане. 

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant


 

Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма QuantERA II 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения: 11 май 2023 г. (процедурата за 

подаване на проектни предложения е едноетапна). 

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

Програма QuantERA II. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като 

съфинансираща организация. Консорциумът обединява финансиращи организации от 28 

европейски държави, с цел съвместно координиране и финансиране на изследователски 

проекти в областта на квантовите технологии. Български екипи могат да участват като 

координатори или партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с 

проектните предложения в следното тематично направление: 

Topic 1. Quantum Phenomena and Resources (QPR)  

„Квантови феномени и ресурси“  

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:  

https://quantera.eu/wp-content/uploads/QuantERA-Call-2023-Announcement.pdf 

Quant-ERA интранет инструмент за търсене на партньорски организации:  

https://www2.ncn.gov.pl/partners/quantera/ 

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 държави, участващи в консорциума, 

представени от съответните финансиращи организации. 

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

 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". 

 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 към ФНИ за участие в конкурса е 11 май 

2023 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна). 

Електронните формуляри от българските научни колективи се представят до 17:30 часа на 

11.05.2023 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез 

системата СУНИ на следния адрес: https://enims.egov.bg 

https://quantera.eu/wp-content/uploads/QuantERA-Call-2023-Announcement.pdf
https://www2.ncn.gov.pl/partners/quantera/
https://enims.egov.bg/


Покана – Higher Education Initiative 

 

 

Краен срок: до 28 февруари 2023 г., 17:00 CET 

За първи път поканата е отворена както за нови организации, така и за съществуващи 

партньори от пилотната покана и втората покана за предложения.  

Поканата ще избере до 16 проекта, които ще получат максимум 750 000 евро с до 350 000 евро 

за фаза 1 (май-декември 2023 г.) и до 400 000 евро за фаза 2 (януари-юли 2024 г.).  

Консорциумите имат срок до 28 февруари 2023 г., 17:00 CET, да подадат своите заявления. 

Избраните проекти ще бъдат обявени през май 2023 г. 

Избраните консорциуми трябва да покажат как ще изградят капацитет за иновации чрез 

интегриране на дейности за насърчаване на таланти в дълбоки технологии. Те трябва също 

така да демонстрират как техните приложения се привеждат в съответствие с Deep Tech Talent 

Initiative и допринасят за дълбоки технологични иновации. 

Целта на Deep Tech Talent Initiative е да обучи най-малко 1 милион таланти в дълбоките 

технологии до 2025 г. чрез общоевропейски програми за развитие на таланти и умения. Това 

ще разшири работната сила в Европа и ще разшири операциите на бързоразвиващи се 

компании, работещи в областите на дълбоките технологии, като съвременни материали и 

производство, изкуствен интелект, биотехнологии, блокчейн, роботика, космическа техника, 

фотоника, електроника, квантови изчисления, устойчива енергия и чисти технологии. Всички 

организации в избраните проекти от тази покана ще представят официално изразяване на 

интерес да се присъединят към Deep Tech Talent Initiative Pledge, предвид тясното 

съответствие на третата покана на EIT HEI Initiative и целите на Deep Tech Talent Initiative. 

Няколко примера за дълбоки технологични дейности включват: 

 интегриране на дълбоки технологични области в учебните програми на курсовете; 

 подкрепа на стартиращи и отделящи се предприятия в дълбоки технологии; 

 улесняване на дълбоки технологични иновации, излизащи на пазара. 

Платформа за работа в мрежа и намиране на партньори Инициативата отвори платформа 

Conversation Starter изключително за Call 3, където можете да се регистрирате сега. Тази 

платформа ви помага да се срещате и да се срещате с участниците, които най-добре отговарят 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-skill-one-million-tech-innovators-join-pledge
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-skill-one-million-tech-innovators-join-pledge
https://events.conversationstarter.net/e/hei-eit
https://events.conversationstarter.net/e/hei-eit


на вашата концепция за предложение за проект на HEI. Тя ви позволява да преглеждате 

участниците и да изпращате покани за срещи, като ви помага да формирате своя перфектен 

консорциум! 

Информационни сесии: 

Инициативата също така организира поредица от онлайн информационни сесии, за да 

представи по-подробно поканата за предложения и да отговори на въпросите на кандидатите. 

Конкретното съдържание, връзките за регистрация и датите за информационните сесии са 

изброени по-долу. Не забравяйте да се регистрирате преди крайния срок! 

 Call general overview: Watch the full Info Session 1 video 

 Quality expectations and the deep tech focus: 5 December 2022, 15:00-16:30 CET (register 

by 5 December, 12:00 CET) 

 Intro to the HEInnovate self-assessment tool: 7 December 2022, 11:00 – 12:15 CET (register 

by 7 December, 9:00 CET) 

 Open question-and-answer session: 10 January 2023, 15:00-16:00 CET (register by 10 

January 2023, 12:00 CET) 

 Open question-and-answer session: 7 February 2023, 11:00-12:00 CET (register by 7 

February 2023, 9:00 CET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ICbc9T_x6u0
https://www.lyyti.fi/reg/Call3infosession2
https://www.lyyti.in/call3heinnovate
https://www.lyyti.fi/reg/Call3infosession3
https://www.lyyti.fi/reg/Call3infosession4


Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма CHIST-ERA 

 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения към ФНИ за участие в конкурса 

е 02 февруари 2023 г.  

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

Програма CHIST-ERA 

Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество между научно-

изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на информационните 

и комуникационни технологии. 

Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми 

за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления: 

Тема 1. 

Сигурност и поверителност в децентрализирани и разпределени системи (Security and Privacy 

in Decentralised and Distributed Systems) 

Тема 2. 

Комуникационни системи, базирани на машинно обучение, към безжичен Изкуствен 

интелект (Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI) 

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите 

тук: https://www.chistera.eu/news/publication-call-2022-announcement 

CHIST-ERA интранет инструмент за търсене на партньорски 

организации: https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2022 

Насоки за Конкурс 2022 г. по Програма CHIST-ERA: https://www.chistera.eu/call-2022-

announcement  

CHIST-ERA организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по 

програмата за представяне на конкурса на 11-ти януари 2023, от 15:00 часа (Българско време) 

Можете да се регистрирате за участие в срещата, като последвате следната 

връзка: https://www.chistera.eu/call-2022-info-webinars 

 Условия на конкурса: 

* Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение от 2 или 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 държави, участващи в консорциума, представени от 

съответните финансиращи организации.  

https://www.chistera.eu/news/publication-call-2022-announcement
https://www.chistera.eu/news/publication-call-2022-announcement
https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2022
https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2022
https://www.chistera.eu/call-2022-announcement
https://www.chistera.eu/call-2022-announcement
https://www.chistera.eu/call-2022-info-webinars


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 към ФНИ за участие в конкурса е 02 

февруари 2023 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна) 

За повече информация ТУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1514


EIT стартира покана за 12 милиона евро за насърчаване на иновациите и 

преквалификацията в европейското висше образование 

 

 

Поканата ще избере до 16 проекта, които ще получат максимум 750 000 евро с до 350 000 евро 

за фаза 1 (май-декември 2023 г.) и до 400 000 евро за фаза 2 (януари-юли 2024 г.).  

Консорциумите имат срок до 28 февруари 2023 г., 17:00 CET, да подадат своите заявления. 

Избраните проекти ще бъдат обявени през май 2023 г. 

Новообявената покана ще мобилизира до 12 милиона евро финансиране от Европейския 

институт за иновации и технологии за висшите училища и техните партньори.  

Нова характеристика на тазгодишната покана ще бъде специален акцент върху обучението 

на технически таланти във висшето образование, в съответствие с новата водеща програма 

на EIT: Deep Tech Talent Initiative, която ще обучи един милион европейски таланти до 2023 

г.  

По поканата ще бъдат избрани до 16 проекта на консорциуми състоящи се от академични и 

неакадемични организации от държави-членки на ЕС и асоциирани държави към Хоризонт 

Европа. Тази покана идва след успеха на предишните две покани на инициативата, когато 

близо 50 проекта, включващи 290 висши училища и 300 неакадемични организации 

получиха еврпоейско финансиране.  

Организациите се насърчават да започнат подготовката по своята кандидатура, като пълния 

текст на поканата е вече публикуван на уебсайта на инициативата.  

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани от 17 ноември 2022 г. до 28 февруари 

2023 г., а избраните проекти ще бъдат обявени през м. май 2023 г. Повече информация и 

полезни материали може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-skill-one-million-tech-innovators-join-pledge
https://eit-hei.eu/
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-launches-eur-12-million-call-boost-innovation-and-reskilling-european-higher


Отворена покана от EIT RAW MATERIALS 

 

 

 

Поканата за проекти в областта на иновациите и образованието вече е отворена за 

подаване на проектни предложения. Повече информация по темата можете да 

намерите ТУК. 

 Регистрацията и подаването на проектни предложения (draft proposals) е със срок до 26 

януари 2023 г., 13:00 ч. (централно европейско време); Срок за окончателно 

подаване: 11 май 2023 г., 13:00 ч. (централно европейско време). 

 Годишната покана за представяне на проектни предложения в областта на иновациите 

и образованието е възможност за иноваторите да получат признание за своите 

революционни идеи, водещи до пробив в сектора на суровините в Европа. EIT 

RawMaterials търси решения от потенциалните бенефициенти, с които да допринесе за 

оформянето на силен, устойчив сектор на суровините в Европа. 

 

Годишната покана за иновационни и образователни проекти е възможност за иноваторите да 

увеличат максимално признанието на своите пробивни идеи сред водещите играчи в сектора 

на суровините в Европа. EIT RawMaterials търси решения от потенциални кандидати, за да 

допринесе за оформянето на силен, устойчив сектор на суровините в Европа. 

EIT RawMaterials е единственият лидер в областта на суровините в света, който предлага 

платформа за сътрудничество за индустрията, научните изследвания и образованието. 

Поканата за иновационни и образователни проекти е възможност за финансиране за 

овластяване на сектора на суровините да изостави традиционните подходи и да разработи 

нови, разрушителни решения, които са от решаващо значение за установяването на най-

високите индустриални стандарти и укрепването на нашето глобално лидерство. 

 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/eitrawmaterials.eu/call-for-innovation-and-education-projects-open?e=0c7d66dac9


ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

 

RICH Europe организира събитие за проверка на предложения по обявените конкурсни 

сесии на РП „Хоризонт Европа“ 

 

RICH Europe организира събитие за проверка на предложения по обявените конкурсни сесии 

на РП „Хоризонт Европа“, в направление изследователски инфраструктури (НИ) 2023. 

Хибридното събитие ще се проведе на 16 и 17 февруари 2023 г. (в Прага и онлайн) 

в Технологичния център Прага. Събитието предлага на координаторите и кандидатите от 

разширяващи се страни шанс да подобрят качеството на проектните предложения чрез 

сътрудничество и обратна връзка от опитни експерти по външна оценка и национални 

контактни лица (НКЛ). Хибридното събитие има за цел да сподели полезни знания и да 

увеличи шансовете на кандидатите за финансиране. Максималният брой предложения, които 

трябва да бъдат консултирани, е 6. Събитието е отворено и за НКЛ за НИ, което им дава 

възможност (главно на по-малко опитни НКЛ) натрупат знания и опит за това как се 

оценяват проектите. 

 Процедура 

Крайният срок за целевите покани (проектни предложения) е 9 март 2023 г. 

Заинтересованите кандидати трябва първо да заявят интерес (в контекста на събитието) 

възможно най-скоро преди 6 февруари 2023 г. Пълните проектни предложения трябва да 

бъдат изпратени до 9 февруари. Регистрацията се счита за изразяване на интерес. 

Регистрациите ще бъдат потвърдени на 10 февруари 2023 г. Ако бъдат избрани, кандидатите 

ще получат квалифицирана обратна връзка от опитен оценител веднага по време на сесията 

за проверка на предложението. 

Сесията ще се състои от: 

– първо оценителят и опитните национални контактни лица, обменят мнение относно 

предложението (в тази фаза не участват вносители); 

– следва на максимум 5-минутно представяне от координаторите пред оценител; 

– В заключение – интерактивна дискусия с въпроси и отговори с участие на кандидатите, 

осигуряване на обратна връзка. 

Всички участващи експерти, опитни национални контактни точки и нови национални 

контактни точки-наблюдатели ще подпишат декларация за поверителност. 

 Подбор на участниците  

https://rich-europe.eu/
https://www.tc.cz/en


Кандидатите, които кандидатстват за участие в семинара, преминават през процес на подбор 

за всеки отделен случай. Организаторите ще се свържат с тях възможно най-скоро след като 

кандидатите заявят интерес.  Изборът ще бъде направен въз основа на пълнотата на 

получените чернови. Кандидатите ще бъдат уведомени дали са одобрени не по-късно от 10 

февруари. 

 Кой може да присъства? 

Събитието ще е в подкрепа на подготовката на проектни предложения за конкурсни сесии за 

изследователски инфраструктури по РП „Хоризонт Европа“ с краен срок 9 март 2023 г. 

Участието в събитието е предвидено за координатора на проекта от разширяваща се страна, 

или за партньор от консорциума от разширяваща се страна (т.е. едно лице, задължително) 

плюс един представител от институция партньор по проекта от разширяваща се страна (т.е. 

едно лице по избор). В изключителни случаи координаторът може да посочи пълномощник 

за участие. 

Консорциумът RICH Europe е наясно с необходимостта от дискретност и защита на 

информацията, включително данните, защитени от GDPR. Всички участващи експерти и 

национални точки за контакт са подписали декларация за поверителност. Няма да се 

споделят протоколи или отчети. Събитието е безплатно. 

 Приложение 

Кандидатурите (част Б от предложението) трябва да бъдат изпратени от кандидатите до 9 

февруари 2023 г. на имейл: konickova@tc.cz 

 Регистрация 

Моля, проследете тази препратка за регистрация. Разгледайте и изтеглете програмата от тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konickova@tc.cz
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InternationalProposalCheckWorkshopRegistrationForm
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2023/02/rich-europe-workshop_agenda.pdf


STELLAR школи по радиоастрономически изследвания и технологии 

 

 

Студенти, магистри, докторанти и млади учени по астрономия, физика, инженерни, 

компютърни науки и математика могат да кандидатстват за участие в заключителните три 

школи в рамките на проекта STELLAR („Научно и технологично усъвършенстване чрез 

използване на постиженията на LOFAR в радиоастрономията“). 

Организатори са Институтът по астрономия с НАО – БАН и Техническият университет в 

София, заедно с Дъблинският институт за авангардни изследвания DIAS и нидерландският 

Институт по радио астрономия ASTRON. 

Първата школа, от 15-19 май 2023 г. в Техническия университет в София, е посветена на 

радио технологиите, използвани в LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радио 

телескоп), с лектори от Техническия университет в София и института по радиоастрономия 

ASTRON – Нидерландия. Сред темите на школата, която съдържа лекции и упражнения, са: 

принципи на електромагнетизма и разпространение на радио вълните; антенно инженерство 

и специализирани антенни системи; основи на обработката на сигнали и изображения. 

Кандидатстване онлайн до 15 април 2023 г. на https://stellar-

h2020.eu/index.php/radio_technology_school/ 

Втората школа, по радиоастрономия с LOFAR, ще се проведе от 22-26 май 2023 г. в София 

Тех Парк с лектори от Института по астрономия с НАО, ASTRON – Нидерландия, и DIAS – 

Ирландия. Теми на школата, която ще съдържа лекции, упражнения, обработка и анализ на 

LOFAR данни, ще бъдат: всички видове радио астрономия на ниски честоти с LOFAR 

телескопа (галактични магнитни полета, активни галактични ядра, извънгалактични 

източници, наблюдения на звезди и пулсари и други); спектрални и интерферометрични 

наблюдения, специфични методи за оценка и анализ на радиоастрономически данни. За 

участие се изискват познания по Python. 

Кандидатстване онлайн до 15 април 2023 г. на https://stellar-

h2020.eu/index.php/lofar_science_school/ 

Третата школа, по космически изследвания и космическо време с LOFAR, ще се състои в 

НАО Рожен от 19-23 юни с лектори от ASTRON-Нидерландия и Университета в Хелзинки 

(Финландия). Организира се съвместно с Клон “Космос” на Съюза на физиците в България. 

Теми на школата, която ще обхваща лекции, упражнения, обработка и анализ на LOFAR 

данни, ще бъдат: въведение в изследванията на Слънцето, междупланетното пространство и 

космическото време с LOFAR; динамични спектри; интерферометрични изображения и 

проучвания на йоносферата. 

https://stellar-h2020.eu/index.php/radio_technology_school/?fbclid=IwAR0HOlUTOV0dowlig0ACQAWApD8jBtyWHl0bC8USM2GRzSDR5O3kqs2Qjrs
https://stellar-h2020.eu/index.php/radio_technology_school/?fbclid=IwAR0HOlUTOV0dowlig0ACQAWApD8jBtyWHl0bC8USM2GRzSDR5O3kqs2Qjrs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstellar-h2020.eu%2Findex.php%2Flofar_science_school%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Kxf7EZ-qvh-l4vQf_fWUbdh3bQ87jPHAD9riViwXJgsmXA95RaeEUvHQ&h=AT0UM96eqi9_-mMFMY_GwNlw_DkLOPW1fww_xVC6SQ5_cCBwCSuEGS44c7vvc1era15jhRS-RM6IZcnVJxeqAbKlGCem3DIXSu87__UkwzFHVSpYJdOuh13i1yktxosEGLH0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Nhl8L10QPBL4lzLe2qmcyoJ7on83NRvTD_19Qmc9BKAUNdD1j2vlHTyq30kLMgSPab4kMwZVElvyOcHamPDT41wPb7Biq2aMDCu9BeB00veoxHPBR9uMRNxPz03IIu4P4k9d7fOpsIbGC245dKo1mdaPPo7seUsQpX9c1j-xaBQ8vX1Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstellar-h2020.eu%2Findex.php%2Flofar_science_school%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Kxf7EZ-qvh-l4vQf_fWUbdh3bQ87jPHAD9riViwXJgsmXA95RaeEUvHQ&h=AT0UM96eqi9_-mMFMY_GwNlw_DkLOPW1fww_xVC6SQ5_cCBwCSuEGS44c7vvc1era15jhRS-RM6IZcnVJxeqAbKlGCem3DIXSu87__UkwzFHVSpYJdOuh13i1yktxosEGLH0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Nhl8L10QPBL4lzLe2qmcyoJ7on83NRvTD_19Qmc9BKAUNdD1j2vlHTyq30kLMgSPab4kMwZVElvyOcHamPDT41wPb7Biq2aMDCu9BeB00veoxHPBR9uMRNxPz03IIu4P4k9d7fOpsIbGC245dKo1mdaPPo7seUsQpX9c1j-xaBQ8vX1Q


Кандидатстване онлайн до 15 май 2023 г. на https://stellar-

h2020.eu/index…/lofar_space_weather_school/ 

Школите, на английски език, са безплатни, присъствени, с лимит до 20 участника за всяка. 

Участниците трябва да разполагат с лаптопи. За ограничен брой кандидати е предвидена 

финансова подкрепа за пътуване и други разходи по участието им в школите. 

STELLAR (2020-2023) e трансформационен проект по Програма „Хоризонт 2020“, който 

осъществява обучение на следващо поколение български радиоастрономи. Основен двигател 

за този проект е изграждането и бъдещото устойчиво развитие на българска станция на 

общоевропейския разпределен нискочестотен радиотелескоп LOFAR. Проектът STELLAR 

ще има мултиплициращ ефект за българските астрономическа и инженерна общности чрез 

разработването на учебни програми по радиоастрономия, космическо време и 

радиокомуникационно инженерство. LOFAR технологията и науката открива нова 

вълнуваща посока за научни изследвания и технологично развитие като придобитите 

квалификации и умения се предават на по-широката научна общност в България. 

За повече информация, посетете сайта на проекта: www.stellar-h2020.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstellar-h2020.eu%2Findex.php%2Flofar_space_weather_school%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YdFAbmDumWrnMsSOjJFRM4Nfih5N014otAGaCBDfJdg4njc_WW5cbKgs&h=AT269BOMAWr3R5G6uwYOzW3Jj7GC3JFtWIjrhELUlSfJFL2w7z0RjEx4c1hW7QirzVex8nSTpA3DRlT1QOzz4TYAejY7wj_tCDiy0VMbylZyYyd-CWtm_AKMqekYNY8XdNvG&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Nhl8L10QPBL4lzLe2qmcyoJ7on83NRvTD_19Qmc9BKAUNdD1j2vlHTyq30kLMgSPab4kMwZVElvyOcHamPDT41wPb7Biq2aMDCu9BeB00veoxHPBR9uMRNxPz03IIu4P4k9d7fOpsIbGC245dKo1mdaPPo7seUsQpX9c1j-xaBQ8vX1Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstellar-h2020.eu%2Findex.php%2Flofar_space_weather_school%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YdFAbmDumWrnMsSOjJFRM4Nfih5N014otAGaCBDfJdg4njc_WW5cbKgs&h=AT269BOMAWr3R5G6uwYOzW3Jj7GC3JFtWIjrhELUlSfJFL2w7z0RjEx4c1hW7QirzVex8nSTpA3DRlT1QOzz4TYAejY7wj_tCDiy0VMbylZyYyd-CWtm_AKMqekYNY8XdNvG&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Nhl8L10QPBL4lzLe2qmcyoJ7on83NRvTD_19Qmc9BKAUNdD1j2vlHTyq30kLMgSPab4kMwZVElvyOcHamPDT41wPb7Biq2aMDCu9BeB00veoxHPBR9uMRNxPz03IIu4P4k9d7fOpsIbGC245dKo1mdaPPo7seUsQpX9c1j-xaBQ8vX1Q
https://naukamon.eu/stellar-shkoli-po-radioastronomicheski-izsledvaniya-i-tehnologii/www.stellar-h2020.eu


Втора покана за проектни предложения на НИ „Екстремна светлина“ 

 

Научноизследователската инфраструктура „Екстремна светлина“(ELI) обявява втора покана 

за проектни предложения към потребителите. Потенциалните потребители имат възможност 

да проведат едни от първите най-съвременни експерименти в: 

 ELI ALPS (краен срок 25 април 2023 г.) 

 ELI Beamlines (краен срок 25 април 2023 г.) 

 ELI Nuclear Physics (краен срок 24 март 2023 г.) 

Тази покана включва и трите съоръжения на ELI. 

За по-подробна информация относно наличното оборудване, процедурата по кандидатстване 

и как да подготвите проектното си предложение, моля вижте тук: https://up.eli-laser.eu 

Предложенията ще бъдат оценявани от международни експерти и одобрявани на база научно 

върхово постижение. 

За допълнителни въпроси може да се обърнете към офиса за потребители на ELI: user-

office@eli-laser.eu 
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Уебинар: Изискванията за отворена наука в Хоризонт Европа 

 

На 16 март 2023 г. 09:00 ч./ Брюксел/  эще се проведе уебинар на тема Изискванията за 

отворена наука в Хоризонт Европа. Този уебинар е организиран като част от усилията за 

създаване на практики за отворена наука - ако имате съмнения или въпроси относно вашите 

задължения като притежател на безвъзмездна помощ по Horizon Europe (HE) по отношение на 

отворения достъп до публикации и управление на изследователски данни.  

Ще бъдат представени изискванията за висше образование, последвано от известно време за 

вашите въпроси към експерти. Освен това ще получите предварителен преглед на основните 

инструменти и услуги, които OpenAIRE предоставя, за да помогне на координаторите на 

проекти и помощния изследователски персонал при спазването на изискванията. 

Научете повече за: 

 Задължителни и препоръчителни изисквания за отворена наука във висшето 

образование. 

 Спазване на мандата за отворен достъп до публикации на Хоризонт Европа. 

 Управление и споделяне на изследователски данни в проекти на Хоризонт Европа. 

 Предоставяне на планове за управление на данни и отчетни публикации и набори от 

данни в Хоризонт Европа. 

 OpenAIRE инструменти и услуги за поддръжка на проекти на Хоризонт Европа. 

За участие в уебинара е необходима предварителна регистрация тук. 

OpenAIRE е организация с нестопанска цел, която се подкрепя от няколко грантове за 

Хоризонт Европа.  
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КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ 

Стипендия за учени-математици от „Фулбрайт“ 

 

Крайният срок за подаване на апликацията е 1 март 2023 г. 

Стипендията е насочена към учени в областта на математиката, които са получили докторска 

степен преди не повече от 10 години.  

Организация: Комисия “Фулбрайт” в партньорство с университета на Маями 

Програмата финансира 5 месеца изследователска дейност в Университета на Маями, където 

се намира Институтът за математически науки на Америка (ИМНА). Този проект е в пълно 

съзвучие с трите мисии на ИМНА: да подпомага и насърчава математическите изследвания и 

техните приложения на Американския континент; да разпространява активно напредъка и 

резултатите на тази изследователска дейност сред глобалната математическа и научна 

общност; да изгради национален и международен работен капацитет, като осигури 

образователни възможности в ключови моменти на интелектуалното развитие, като се 

започне от средното училище и се стигне до пост-докторските програми. 

Стипендията включва двупосочно пътуване; месечна издръжка в размер на 4800 долара; 

еднократна помощ при настаняване; здравна застраховка; консултации и подкрепа. 

Крайният срок за кандидатстване е 1 март 2023. Пълна информация тук. 
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Национален конкурс „Млади таланти“ 2023 г. 

 

 

Крайният срок за подаване на проекти е до 20 март 2023 г.   

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади 

таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите 

хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към 

провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на 

Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на 

младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс 

предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите: 

 Биология 

 Химия 

 Информатика 

 Инженерни науки 

 Материалознание 

 Математика 

 Медицина 

 Физика 

 Социални и хуманитарни науки 

 Екология 

Тази година 25. Национален конкурс ще се проведе в периода 19 -21 април 2023 г. 

Крайният срок за подаване на проекти е до 20 март 2023 г. на следните 

имейли: e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg. 

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България 

на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на 

mailto:e.foteva@mon.bg
mailto:vesela.vasileva@mon.bg


Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За 

участието в двата форума се присъжда парична награда в размер на 2 000 лв. на проект. 

Три проекта получават право на участие в Международното младежко научно изложение 

EXPO Science International 2023 г. 

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 500 лв. 

Проектите ще бъдат оценявани от жури. 

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните 

управления на образованието на МОН. 

MladiTalanti-regstForm_26012023 

MladiTalanti-reglament_26012023 

zap-MladiTalanti_26012023 
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Стипендии “ФУЛБРАЙТ” за магистърски и докторски програми 

 

 

Конкурсът за академичната 2024-25 г. e отворен. Краен срок: 12 май, 2023 г. 

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на 

кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в 

САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с 

изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една 

академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят до 5 стипендии. 

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява всяка академична година. 

Крайният срок за подаване на документи е през месец май. Интервютата с допуснатите до 

втори тур кандидати се провеждат през юни, като всеки от тях се уведомява за датата и часа 

на интервюто. Стипендиите са за: 
N 

 Български граждани 

 Завършена бакалавърска степен 

 Стипендия за академична година (10 месеца) 

 До 5 стипендии всяка година 

 Срок за кандидатстване: 12 май 

Изисквания 

Българско гражданство, отлично владеене на английски (TOEFL, GRE, GMAT) 

 българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и 

притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват 

 отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските 

стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността) 

 защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2023 г. 

 добро здравословно състояние 

 не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и 

такива, които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години. 

Документи 



Формуляр за кандидатстване, три препоръки, дипломи и квалификации 

1. Формуляр за кандидатстване 

2. Три препоръки. 

Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват формуляра 

онлайн на английски език. 

1. Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за 

допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния 

формуляр) 

2. Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички 

специалности) и GRE (за повечето специалности с изключение на право и бизнес 

администрация) или GMAT (за магистърски програми по бизнес). 

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 12 май, 2023 г. е предимство – ако 

имате налични резултати, моля качете ги в системата. Апликациите ще се приемат и без 

резултати, като за номинирате кандидати, тестът ще се държи впоследствие. 

Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете: 15 септември, 2023 г. 

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език. 

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. 

Отговори на въпроси, свързани с апликацията, можете да намерите тук. 

Подбор на кандидати 

Оценката се извършва от водещи специалисти в съответните области. 

 Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие 

на всички необходими документи. 

 Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в 

съответната област. 

 Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с 

двунационалната селекционна комисия. 

Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през юни, като 

всеки от тях се уведомява за датата и часа на интервюто. 

 Номинациите се обявяват в началото на месец юли. 

 Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за 

международни стипендии (FSB). 
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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. 

FCS ще избере стипендианти за академичната 2023-24 година до края на май 2023 г. 

Стипендиите за академичната 2024-25 година ще бъдат обявени онлайн от август 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

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


Стипендии на студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени от 

Германската служба за академичен обмен (DAAD) 

 

 

Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета 

Всяка година Германската служба за академичен обмен (DAAD) подкрепя над 100 000 

немски и международни студенти и изследователи по целия свят – което я прави най-голямата 

финансираща организация в света от този вид. 

ДААД стипендии са насочени предимно към специализанти, докторанти и 

постдокторациии се присъждат за учебни и изследователски посещения в университети и 

извънуниверситетски изследователски институции в Германия. Сред учебните заведения, 

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

Кьолн, Хамбург, Щутгарт и др. 

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.  

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.  

Изчерпателен преглед на програмите за стипендии на DAAD е достъпен в базата данни 

за стипендии: www.funding-guide.de 

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

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


НОВИНИ 

Конференция на инициативата Make Your Vote 

 
 

22 февруари,17:00 ч. в платформата Zoom 

Фондация за предприемачество, култура и образование организира откриваща конференция на 

инициативата Make Your Vote, съвместен проект на граждански организации от България, Белгия, 

Италия, Гърция, Полша, Испания и Хърватия, финансиран от програма CERV на Европейската 

комисия.  

Проектът има за цел да повиши осведомеността за ценностите на ЕС и да насърчи участието на младите 

хора и гласуващите за първи път в демократичния живот на Европа.  

Конференцията ще се проведе във формата World Café, ще разгледа приоритетите на Европейската 

Комисия (2019-2024) посредством дискусии в обособени стаи и чрез анализ на нуждите и разбиранията 

на младите хора и граждани на Европа.  

Може да се регистрирате за участие в конференцията на линка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpde-qrzotHtEWU-oXorqF2TfBaeWfCJ6c


Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 -до 3 април 2023 г. 

 

 

Крайният срок за подаване на предложенията е 3 април 2023 г.  

През 2023 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и 

науката се организират в следните категории: 

 Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос; 

 Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки; 

 Награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки; 

 Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината; 

 Награда „Питагор“ за млад учен в областта на науките за живота и медицината; 

 Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните 

науки; 

 Награда „Питагор“ за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки. 

Общите изисквания към желаещите да участват в конкурса са: 

 Попълнен формуляр за участие; 

 Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти (при 

кандидатстване на колектив се подава сумарно за членовете на колектива, като в 

последствие журито ще го нормира към броя на участниците в колектива); 

 Подадена справка за участие в международни организации и проекти; 

 Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката; 

 Доказателства за релевантност към съответната категория. 

В зависимост от категорията, за която подават документи, кандидатите трябва да представят 

обща справка за научните си резултати с акцент върху последните 5 години от 2018 г. за 

категория за утвърден учен и последните 3 години от 2020 г. за категория за млад учен. 

За „Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос“ се очаква обща справка за 

научните си постижения с акцент върху резултатите през последните 10 години. 



Номинации за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, 

група учени и индивидуални учени. В процедурата за голямата награда Питагор нямат право 

да участват учени, носители на тази наградата от предходните 3 години. 

Регламентът за участие в конкурса, както и формуляра за попълване са публикувани на 

интернет страницата на министерството и на портала за наука и се попълват от всеки 

кандидат или номиниращ в определената категория. 

Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния 

празник 24 май – „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 

култура и на славянската книжовност”. 

Крайният срок за подаване на предложенията е 3 април 2023 г. на електронни 

адреси: vesela.vasileva@mon.bg и e.foteva@mon.bg. 

Приложения: 

Заповед – Питагор 2023 

Регламент – Питагор 2023 

Формуляр – Питагор 2023 г. 
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Свободен достъп до научни инфраструктури на Съвместния изследователски център 

 

Съвместният изследователски център (JRC) отвяра своите научни лаборатории за 

изследователи от висши училища, научни организации, инудстрия, малки и средни 

предприятия, като цяло публичен и частен сектор. 

JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и учени от държави-

членки на ЕС и страни, асоциирани към рамковата програма на  ЕС „Хоризонт Европа“. За 

ядрени съоръжения JRC е отворен за държави-членки на ЕС и за страни, асоциирани към 

изследователската програма на Евратом. 

Предлагането на достъп до гостуващи изследователи е част от стратегията на JRC за: 

 подобряване на разпространението на научни знания; 

 повишаване на конкурентоспособността; 

 преодоляване на пропастта между научните изследвания и индустрията; 

 осигуряват обучение и изграждане на капацитет. 

Учените ще имат възможност да работят в следните области: 

 ядрена безопасност и сигурност (Euratom Laboratories); 

 химия; бионауки/науки за живота; 

 физически науки; 

 ИКТ; 

Резултатите ще бъдат включени и в мисията на JRC за подпомагане на изготвянето на 

политики на ЕС. 

Повече информация за групите научни инфраструктури, до които JRC предоставя достъп 

може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-research/open-access-jrc-research-infrastructures_en


34 от 100 статии в отворен достъп за 6 месеца 

 

 

 

През месец юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи ново тригодишно 

споразумение с Elsevier. 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. 

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. 

Към м. януари 2023 г. възползвалите се от възможността автори за публикуване в 

открит/отворен достъп са публикували 34 статии.  

Напомняме за възможността, че до 28.02.2023 г. могат да бъдат публикувани още 66 статии 

в открит/отворен достъп. 

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 

При възникнали въпроси може да пишете на следните имейл 

адреси: y.zherkova@mon.bg; k.mutavchiev@mon.bg и e.foteva@mon.bg. 
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 Всички предложения с изтекли дати в бюлетина 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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