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Мероприятие 
Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“ 
 
УЕБИНАР на тема: „ДОБРИ ПРАКТИКИ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА 
МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ“ Отличен от Фонд „Научни изследвания“, с лектор:  
доц. Стефка Крумова, дб, Завеждащ Национална референтна лаборатория „Морбили, паротит, 
рубеола“, Отдел „Вирусология“ към Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)  
     
Дата на провеждане на уебинара: 
27 януари 2022г. (четвъртък) 

Продължителност на уебинара: 
14.00 – 15.00 часа 

Провеждане на уебинара: 
Платформа Zoom 
 
Присъстваща аудитория (вкл. екипа на Кариерен център към ЦО-БАН и лектор): 
Докторанти, млади учени и др. основно от БАН, но и от ЛТУ и Областен информационен 
център – Русе: 51 регистрирани лица за събитието, посочили информация за контакт 
(максимален брой слушатели по време на събитието – 33 лица). 
 
 
Уебинарът е четвъртото събитие от серията уебинари „Писане и управление на успешни научни 
проекти“, както и втори уебинар, посветен на споделянето на личния опит по проект, отличен от 
ФНИ. Представеният проект отново е разработен под ръководството на талантлив млад учен. 
 
Следва допълнителна информация за лектора: 
Научна биография на доц. Стефка Крумова, дб: 
2008 г. – Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Бакалавър „Молекулярна 
биология“, Магистър „Вирусология“ 
2012 г. – Придобива Докторска степен „Морфология“ в Института по експериментална 
морфология, паразитология и антропология с музей, БАН 
2017 г. придобива Медицинска специалност „Вирусология“, Медицински университет, София 
От 2011 г. работи в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), отдел 
Вирусология, Национална референтна лаборатория „Морбили, паротит, рубеола“ 
2011 – 2013 г. – биолог в НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“; 
2013 – 2018 г. – главен асистент в НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“ 
2018 г. - доцент в НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“ 
От 2015 г. е Завеждащ НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“ 
От 2021 г е Национално отговорно лице по Микробиология към Европейския център по контрол и 
превенция на заболяванията, Стокхолм 
 
Доц Крумова е ръководител на младежки проект към Фонд Научни изследвания на тема: 
„„Изсушените кръвни петна (ИКП) като алтернативен, архивен материал за доказване на вирусни 
агенти (морбили, паротит, рубеола, хепатит В вирус) в българската популация“. Именно тази 
разработка е сред излъчените проекти от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към министъра 
на образованието и науката като успешни примери за добри научни резултати. 



Млад и изключително компетентен учен, доц. Крумова развива успешна научна дейност. Освен 
ръководител на горепосочения проект, тя е участник и в над 10 проекта, финансирани от ФНИ и 
МУ София. Лекторът представи пред аудиторията синтезирано важни моменти от 
разработването и изпълнението на своя младежки проект, финансиран от ФНИ. Анализира 
както научния аспект на разработването на такъв проект, така и особеностите в изискваната 
документация при отчитането. Позова се на много конкретни примери, вкл. на документи, за да 
изясни спецификите на проектното отчитане. На базата на своя богат научен опит, доц. Крумова 
сподели полезни съвети за преодоляване на различните „Предизвикателства“ при 
проектната дейност.  

Учените от аудиторията проявиха изявен интерес към представянето и поставиха лично 
свои конкретни въпроси относно: времевия ресурс, необходим за подготовка на конкретното 
проектно предложение, проблемите, свързани с публикациите в научни издания с импакт фактор, 
отчитането на публикации под печат, финансовата част на проекта, бъдещите научни 
предизивкатекства пред лектора и др. Лекторът разясни детайлно и точно поставените въпроси и 
потвърди готовността си да отговори по имейл и на допълнително възникнали питания по темата.  
 
Участниците в събитието имаха възможност да зададат въпроси към лектора по време на 
уебинара, а също така и предварително – на Facebook страницата на Кариерен център към ЦО-
БАН, в рамките на публикуваното предстоящо събитие (Event). 
 
Доц. Крумова получи множество писмени благодарности от аудиторията чрез chat-a на 
платфрмата и пожелания за успех. Аудиторията благодари и за организираното събитие. 
 
Запис на уебинара беше публикуван на Фейсбук страницата на БАН. 
 
Координати за контакт с лектора –  
доц. Стефка Крумова, дб 
https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=64:morbili-parotit-
rubeola&Itemid=1095&lang=bg  
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