
На вниманието на докторанти и млади учени 
 

 
Уважаеми колеги докторанти и млади учени, 
 
Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви 
поканим на първото събитие от специално организирани за докторантите и младите учени от 
БАН: 
 

Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“ 
 
 

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР  
на тема: 

 
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ, РИСКОВЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ  

В ПИСАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ  
 

Водещ на уебинара:  
Невена Раковска 

Мениджър проекти във Фондация на бизнеса за образованието 
https://fbo.bg/   

 
Дата на провеждане на уебинара: 
18 ноември 2021г. (четвъртък) 

 
Продължителност на уебинара: 
15.00 – 17.00 часа 
 
Линк за включване към уебинара: 
Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следният линк в 
платформа Zoom: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErdu2orTgjEtZF8ps9JbGVWPMU9_iUCtSx  
 
Информацията за събитието е достъпна и на Фейсбук страницата на Кариерен център 
към ЦО-БАН: 
https://www.facebook.com/careercenterbas/  
 
Информация за уебинара: 
Събитието е с обучителен и подчертано приложен характер. Целта е запознаване на 
докторантите и младите учени от БАН с практически полезни съвети при писането и 
изпълнението на проекти. Лекторът на уебинара, Невена Раковска, е мениджър с 
изключително богат опит в управлението на международни и национални проекти в сферата на 
образованието и кариерното развитие, високо квалифициран обучител и кариерен консултант. 
Отличен презентатор и комуникатор на знания, Невена Раковска ще представи важни и 
специално селектирани спрямо спецификите на аудиторията, акценти от своя ценен експертен 
опит в проектната практика. 
 
Уебинарът ще се проведе при следната програма: 
 
Част 1. Представяне на Фондация на бизнеса за образованието и нейни интересни 
проекти 
 
Част 2. Полезни съвети, рискове и добри практики в писане и изпълнение на проекти  
- Възможности за финансиране 
- Приоритети 
- Предварителна идея 
- Партньори 
- Обосновка 
- Разписване на дейности 
- График 
- Бюджет 
- Изпълнение - рискови фактори и корективни мерки 
- Координация 
- Пилотиране 
- Популяризиране на резултатите 

https://fbo.bg/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErdu2orTgjEtZF8ps9JbGVWPMU9_iUCtSx
https://www.facebook.com/careercenterbas/


- Оценка на въздействието 
- Устойчивост 
- Отчитане 
 
Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси към лектора и да дискутирате важни 
моменти от представянето. 
 
Обучителният уебинар, воден от експерт в проектната дейност, поставя началото на серия 
уебинари „,Писане и управление на успешни научни проекти“, организирани от Кариерен 
център към ЦО-БАН, посветени на подготовката и изпълнението на успешни проекти от 
докторанти и млади учени. 
 
Убедени сме, че уебинарът ще предостави ценни идеи и практически полезна 
информация за Вас и ще бъде много полезен за Вашето кариерно развитие! Очакваме Ви 
в платформа Zoom! Както при всички наши семинари, събитието е с безплатно участие, 
но е необходимо да се регистрирате на посочения по-горе линк. 
 

 
Център за обучение – БАН 
Кариерен център към ЦО-БАН 

 


