
Електронен бюлетин
„Научнопроектна

дейност“

Висококачествено практически ориентирано обучение, иновативни
научни изследвания и трансфер на технологии за реализиране
потенциала на Университета в национален и международен мащаб.

ПУ „Паисий Хилендарски“



Бюлетинътсъдържаинформацияотносно:

-Международниинационалнипрограмииинициативи;

-Възможностизаучастиевобучения, семинари, уебинари

идругиважнимероприятия;

-Актуалниновиниисъбития.

Уважаеми колеги,

С настоящия бюлетин екипът на Поделение 
«Научнопроектна дейност» си постави за цел да 
предоставя на научните звена важна и полезна 
информация и чрез съвместните ни усилия и 
ефективно сътрудничество да допринесем за 

създаване на иновативна, модерна и динамична 
университетска среда.
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Проф. д-р Невена Милева
„Проекти, научни и приложни програми“

ПУ „Паисий Хилендарски“



Международниинационалнипрограмии
инициативи
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Европейската изпълнителна агенция за
климата, инфраструктурата и околната
среда (CINEA) откри първите покани за
набиране на проектни предложения по
Програма LIFE 2021 - 2027. Подробна

информация за всяка покана е
публикувана на страницата:

ПУ „Паисий Хилендарски“

Search Funding & Tenders

Отворени покани за набиране на
проектни предложения

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Международниинационалнипрограмииинициативи

4

Започна кандидатстването в четвъртото
издание на програмата “Предприемачи в
науката” на фондация Карол Знание, тази

година с фокус Impact Investing. 

За участие са поканени студенти, 

докторанти и млади учени, които
разработват научни проекти със социално и

екологично въздействие.

Програмата включва безплатно онлайн
обучение и конкурс с награда от 30 000 лв. 

за проект с позитивно въздействие върху
обществото или околната среда.

Краен срок за кандидатстване: 

6 септември 2021 г.
Предприемачи в науката

ПУ „Паисий Хилендарски“

Програма “Предприемачи в науката” 2021

От 29 септември до 8 декември 2021 г.

Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, 

задвижвана от инвеститори, които търсят не просто
възвръщаемост, а целенасочено положително
въздействие в обществото и околната среда.

https://karollknowledge.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-2/


Международниинационалнипрограмииинициативи
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Програма „Хоризонт Европа“

Дейностите по отворените процедури за подаване на
проектни предложения са свързани с адаптиране към
изменението на климата; чисти океани, морета и води; 

климатично неутрални и интелигентни градове.

Хоризонталната покана се отнася до координацията на
допълнителни действия за изпълнението на мисии.

Проектите ще бъдат оценявани за финансиране в един етап. 

Срок за подаване на проектните предложения: 

14 септември 2021 г., 17:00 ч. ПУ „Паисий Хилендарски“

„Supporting the transition towards climate 

neutrality within cities“

Type of action:

HORIZON-CSA HORIZON Coordination and 

Support Actions

„Collaborative local governance models to 

accelerate the emblematic transformation of 

urban environment and contribute to the New 

European Bauhaus initiative and the 

objectives of the European Green Deal“

Линк към обявената покана

„Supporting national, regional and local 

authorities across Europe to prepare for the 

transition towards climate neutrality within 

cities“

Линк към поканата за проектни предложения

Работна програма по "Хоризонт Европа"

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cit-01-02;callCode=HORIZON-MISS-2021-CIT-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cit-01-01;callCode=HORIZON-MISS-2021-CIT-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf


Международниинационалнипрограмииинициативи
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Thursday 15 JULY, 15.00-16.30

Media strand Festivals:

Meeting link:

EUROPEAN COMMISSION - Start Your Meeting 

Meeting number: 175 932 4727

Password: QPuDd5PN5@7 (77833576 from phones)

Friday 16 JULY, 10.30-12.00

Media strand

Audience Development and Film Education:

Meeting link:

EUROPEAN COMMISSION - Start Your Meeting

Meeting number:175 311 8980

Password: cwVuRCn@782 (29887261 from phones)

ПУ „Паисий Хилендарски“

Информационни сесии по Програма „Творческа Европа“

Допълнителна информация

https://ecconf.webex.com/webappng/sites/ecconf/meeting/download/ac2088eb5ee04f63ade731a833026add?siteurl=ecconf&MTID=m2be74e40549636acbf9b6cd1187ed2d3
https://ecconf.webex.com/webappng/sites/ecconf/meeting/download/677b933cc1ec45888608634f64c4d331?siteurl=ecconf&MTID=m4d2b062e3c023fb3b377e7dc8bb780c9
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-sessions-creative-europe-media-and-cross-sectoral_en?fbclid=IwAR3S0Ug9X-_xJOXwjNJ9xKweXoXEae8S2QsRPHSWyBP-UqX39rCMk0hXhzo


Възможностзаучастиевуебинар
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Организатор: DEV.BG

На 27.07.2021 г. от 19:30 ч.

ПРОГРАМА:

 Какво е „успех“ при създаването на нов
бизнес?

 Кои са двете най-важни неща, за да успее
човек?

 Душата и тайминга на един продукт;

 Екипът, с който се дели хляб (ком-пан-ия);

 Моралът като подценен актив;

 Управлението на стреса, личностни и
умствени предизвикателства;

 Кога „да пуснем“ бизнеса?

 Дискусия.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Линк за допълнителна информация и регистрация

https://dev.bg/event/praktikum-po-predpriemachestvo-kakvo-e-vazhno-i-kakvo-ne-za-do-izgradim-uspeshen-biznes/


Възможностзаучастиевлагер
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SPACE CHALLENGES BOOTCAMP 
От 16 август до 13 септември 2021 г.

Предлага възможност за:
- Срещи с водещи експерти и професионалисти в

областта на космическата наука;
- Работа по наистина трудни технологични

предизвикателства;
- Работа в екип с невероятни млади хора за
изграждане на функционални прототипи;

- Научаване на основните принципи на космическата
наука и технологии;

- Провеждане на срещи с инженерния екип на
EnduroSat.

Участието е безплатно. 
Ще бъдат одобрени 20 кандидати.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Spaceport - The biggest FREE online Space 

knowledge powered by Space Challenges Линк за регистрация за участие

https://spaceport.academy/bg/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHgqs-GdoeZeAPa9DBM4_XgZxPIkljFawwHbpnrgFrjNiJqg/viewform?fbclid=IwAR0w911hD188bXmvwgChbCYVyUbZs2tqfVrSAmPJbxvqbeDQDYvjz6fwwZE


Възможностзаучастиевинициативи
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Европейски зелен пакт

Стремеж да бъдем първия неутрален по
отношение на климата континент

Можете да допринесете за промяната, като се
включите в

Европейския пакт за климата –

инициатива, която помага на общностите да
споделят и прилагат мерки за борба с

изменението на климата, или в
Ангажимента за екологосъобразно земеделие

- инициатива, която насърчава предприятията да
щадят в по-голяма степен климата, например
като намалят своите емисии на въглероден
диоксид или като произвеждат по-устойчиви

продукти.

Европейският зелен пакт ще допринесе за
подобряване на благосъстоянието и здравето на
гражданите и идните поколения, като осигури:

ПУ „Паисий Хилендарски“

- чист въздух, чиста вода, здрава
почва и биоразнообразие;

- санирани, енергийно ефективни
сгради;

- здравословна храна на достъпни
цени;

- устойчива и конкурентоспособна
в световен мащаб промишленост;

- повече обществен транспорт;

- ориентирани към бъдещето работни
места и обучение за придобиване на
уменията, необходими за прехода;

- по-трайни продукти, които могат да
бъдат ремонтирани, рециклирани и
повторно използвани;

- по-чиста енергия и авангардни
иновации в областта на чистите
технологии.

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en


НОВИНИ
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Покана за участие в проучване по международен проект

Покана за участие на активни изследователи от повече от 30 страни в
проучване по проект “Standard Operating Procedures for Research 

Integrity“във всички области на изследване, които имат публикации в
Web of Science, на тема „целостта на научните изследвания“.

Като участвате, вие ще допринесете за разработването на ефективни
стандартни оперативни процедури (SOP) и насоки за целостта на
научните изследвания, които ще помогнат на изследователските
организации, включително вашата собствена институция, да

насърчават изследователската почтеност и да избягват и да се справят
с неправилното поведение на изследователите.

SOPs4RI – Promoting excellent research

Линк към проучването

https://sops4ri.eu/
https://essex.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2tAmCgkI1xrfdLo?Q_DL=xaFRdgH2g9c2Vx7_2tAmCgkI1xrfdLo_MLRP_3Wf5h8JSWNzXqbY&Q_CHL=email


НОВИНИ
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Малко над 1 млн. лв. допълнително
финансиране ще получи Националната
научна програма „Петър Берон. Наука
и иновации с Европа“ с решение на
Министерския съвет от 07.07.2021 г. 
Основната част от средствата - до 960 
хил. лв., се отпускат за провеждане на
нов конкурс по научната програма за

2021 година. Очаква се финансиране да
получат около 8 нови проектни

предложения. Останалата част от сумата
ще гарантира изпълнението на следващ

етап на проектите по програмата, 
одобрени през 2020 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 1 МЛН. ЛВ. ЗА НОВ КОНКУРС ЗА
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ



НОВИНИ
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Министерството на образованието и
науката насърчава сътрудничеството

между висшите училища чрез създаване
на съвместни мултидисциплинарни

специалности. Записаните студенти ще
изучават отделните дисциплини в
различни университети. Висшите

училища ще използват общи ресурси и
академичен капацитет за подготовката

на кадри по професии, изискващи
знания и умения от различни области, 

които са важни за развитието на
икономиката и обществото.

ПУ „Паисий Хилендарски“

МОН ПРЕДЛАГА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ДА
ОБУЧАВАТ СЪВМЕСТНО СТУДЕНТИ И

ДОКТОРАНТУРА ЧРЕЗ РАБОТА ПО ПРОЕКТ

С друга промяна се дава възможност образователна и
научна степен „доктор“ да се придобива чрез работа по

научноизследователски проект. 

Докторантите трябва да се обучават в продължение на
поне три години в редовна форма с договор между висшето
училище или научната организация и ръководителя на

проекта.

Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за
висшето образование можете да видите тук.

Документът е публикуван за обществено обсъждане до
11.08. т.г.

https://mon.bg/bg/100164


НОВИНИ
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Програма „Образование“ 2021-2027 г. се
съфинансира от ЕСФ+ и от Държавния

бюджет на България.

Близо 210 млн. евро от средствата по ЕСФ+ 
ще бъдат насочени за въвеждане на дуално
образование в приложими специалности във

висшето образование, развиване на
предприемаческите умения на студентите и
студентски практики, модернизиране и
дигитализация на бакалавърски и

магистърски програми, както и за развитие
на докторантски програми и проектна

докторантура, свързани с потребностите на
пазара на труда.

На 28 юли 2021 г. от 10 часа ИА на ОП «НОИР» и
МОН организират обществено обсъждане в
платформата Zoom на проекта на Програма

«Образование» 2021-2027 г.

Желаещите да участват могат да заявят интерес
до 27 юли 2021 г. на електронен адрес:

y.bozhilova@mon.bg

Проектът на програмата е публикуван за
обществено обсъждане до 9 август 2021 г.на

следния линк:

Проекти на документи (mon.bg)

ПУ „Паисий Хилендарски“

БЪЛГАРИЯЩЕ ПОЛУЧИ БЛИЗО 787 МЛН. ЕВРО ОТ ЕС ПО ПРОГРАМА
„ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 г.

mailto:y.bozhilova@mon.bg
https://mon.bg/bg/100164


Полезнаинформация
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Уменията да управлявате проекти осигуряват
навременно изпълнение, придържане към
бюджета и следване на подходящите стъпки:

 Формулиране на правилна стратегия

Качественото управление на проекти спомага за
определяне на цялостната стратегия за бизнеса. 

Ако възникнат рисков или проблеми, 
управлението на проекти ни дава подходящо

пренастройване на стратегията на проекта, за да
се отчетат тези промени.

 Определяне на лидери

Когато сме дефинирали кой е лидерът на проекта, 
всеки член от екипа има възможност да работи
ефективно върху своята част и да дава най-

доброто от себе си. Лидерите на екипа осигуряват
правилното протичане на проекта и носят
отговорността за успеха или провала му.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Защо управлението на проекти е сред
най-важните бизнес умения?

 Ясен фокус и цели

С подходящо управление на проекти се постига разделяне на
цялостната работа на задачи за екипа. Това позволява да се
поддържат ясни фокусът и целите, а и да се идентифицират

потенциалните рискове.

 Реалистично планиране

Ефективното управление на проекти осигурява ясни и
постижими крайни срокове и цели, ясни за всички участници в
проекта. Позволява да се анализират и балансират ресурсите, 

които са необходими, и да се осигури точен график.

 Подреден процес

Правилното планиране и осигуряването на подреден процес
може да изясни ролите, да разпредели задачите, да предвиди
рисковете и да балансира проекта с цялостната стратегия на

компанията.



Проф. д-р Невена Милева
+359 888 650 653

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg

ПУ „Паисий Хилендарски“


