
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н    Б Ю Л Е Т И Н 
 

за събитията, организирани и проведени от 
Център за обучение – БАН 

Кариерен център към ЦО-БАН 
 
 
Мероприятие: 
 

 Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“  

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г., ФНИ“ 

 Гост-лектор: Проф. дхн  Юрий Кълвачев, Управител на Фонд „Научни изследвания“ 

 
Дата на провеждане на уебинара: 
28 април 2022г. (четвъртък) 
 
Продължителност на уебинара: 

 11.00 – 12.30 часа  
 
Провеждане на уебинара: 

 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsde-qqTsjH9AkvfcMmmk41MsQsObPlbiB 

 
Присъстваща аудитория (вкл. екипа на Кариерен център към ЦО-БАН и лектори): 

Докторанти, млади учени и др. основно от БАН, както и от Пловдивски университет, Икономически 

университет-Варна, Софийски университет, Русенски университет, Институт по консервиране и 

качество на храните-Пловдив, Варненски свободен университет, Бургаски университет, Словашка 

академия на науките, Университет по хранителни технологии, Регионален музей Варна, 

Регионален информационен център Варна, Технически университет, ХТМУ, УМБАЛ 

,,Александровска’’, Медицински университет, както и лица от частния сектор и от 

неправителствени организации– 139 регистрирани лица за събитието, посочили информация за 

контакт. 
 
Форма за обратна връзка: 
Списък с информация за контакт с присъстващите – име, институт, имейл в платформа 
Zoom 
 
Информацията за провеждането на семинара беше разпространена предварително, 
посредством следните средства за комуникация: 
- информационен имейл до Научните секретари на ПНЗ при БАН 
- информационно съобщение на сайта на БАН 
- информационно съобщение във Фейсбук страницата на БАН 
- информационно съобщение във Фейсбук страницата на Кариерен център към Център за 
обучение – БАН 
- лични контакти 
-публикация на обявата в сайта на БТА:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsde-qqTsjH9AkvfcMmmk41MsQsObPlbiB


https://www.bta.bg/bg/news/lik/257227-uebinar-za-finansiraneto-na-fundamentalni-izsledvaniya-na-mladi-
ucheni-organizir 
 
Резюме на уебинара: 
 
Проф. Кълвачев започна семинара с кратка информация за целите на конкурса и даде разяснения 

по отношение на бюджета на програмата за тази година. Лекторът уточни кой може да 

кандидатства, като ръководител на такъв проект и какви са изискванията за членовете на 

колектива. По нататък даде подробна информация за изготвянето на финансовия план-какви 

преки и непреки разходи са допустими. Проф. Кълвачев много детайлно описа стъпките при 

първият етап на оценяване, а именно административната допустимост и уточни, че ако проектът е 

спрян на този етап той може да се коригира и изпрати отново в кратък срок. Вторият етап на 

оценката е научната оценка на конкурса. Тя се прави от временни научно-експертни комисии, 

които дават точки, според критериите за оценяване. Проф. Кълвачев посочи кои са тези критерии 

и каква е относителната тежест на всеки от тях в крайната оценка. По нататък лекторът обясни как 

се осъществява класирането и подписването на самия договора. След лекцията се проведе дълга 

дискусия по време на която проф. Кълвачев отговори на много въпроси, свързани с 

кандидатстването: брой на участници в проекта; трябва ли участниците да са на договор в 

базовата организация; какъв може да е договорът на ръководителя; приспадат ли се години от 

условието за млад учен, при майчинство;  може ли докторанти, които не отговарят на условието 

млад учен да са членове на екипа; дават ли се точки за разпространение на резултати и други.  

Лекторът обяви, че има някои промени в изискванията за кандидатстване в настоящата година: 

вече участниците в проекта трябва да отговарят на условието млад учен или постдокторант само в 

момента на подписване на договора, а по-късно ако вече не отговарят на това условие те могат да 

останат в  проекта до края му. 
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