
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“  

 „ Другата гледна точка “: оценка и подбор на проектни предложения  
 
Гост-лектор:   
 проф. д-р Валя Василева-Заместник-директор на Институт по физиология на растенията и 
генетика-БАН 

 
Дата на провеждане на уебинара: 
2 юни 2022г. (четвъртък) 
 
Продължителност на уебинара: 

 10.15 – 11.15 часа  
 
Провеждане на уебинара: 

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqd-2trTopHtzQPifMCuMHaXl94QUMqpiP  
 
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, както и лица от частния сектор– 

45 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 
 
 
 
В началото на уебинара проф. Василева даде общи препоръки за писането на проекти, като 
подчерта на кои детайли да се наблегне. След това въведение тя премина към основната тема на 
уебинара, а именно оценката на проектите. Описа детайлно процедурата за подбор на рецензенти 
и етапите на оценка на проекти по европейската програма ,,Хоризонт Европа’’, като подчерта, че 
този процес е сходен и за други програми, в това число и тези на ФНИ.  Проф. Василева представи 
конкретните етапи и обърна внимание на критериите за оценка. Тя посочи максималните точки, 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqd-2trTopHtzQPifMCuMHaXl94QUMqpiP


които може да се получават за всеки критерий, както и минималният брой точки за да бъде 
допуснат проекта до класиране. Лекторката даде ценни съвети на какво да се наблегне при 
писането на предложения, имайки предвид тези критерии. Обърна внимание и на специфични 
критерии, като осигуряване на свободен достъп на данните, съобразяване с равенството на 
половете, план за разпространение на резултатите и оценка на риска. Проф. Василева подробно 
разясни причините на неуспех на проектните предложения, поради проблеми в изследователското 
съдържание, планирането или управлението. В заключение тя посочи промените в новата 
конкурсна програма: въвеждането на ,,сляпа оценка’’ и план за равенство на половете. Дискусията 
след лекцията беше оживена и засегна теми, като как се оценява иновативността на проектите, 
каква е структурата на проектите, как да потърсим организация, която да финансира проекта ни и 
други.   
 


