
 

О Б Я В А  

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ЗА 2023 Г. 

Срок: 20.12.2022г. – 20.01.2023г. 

 

Медицински Университет – Плевен обявява конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти през 2023 г. Финансовите средства се предоставят 

целево от държавния бюджет за присъщата научна дейност в МУ – Плевен, както и 

свързаните с нея дейности. 

В конкурса могат да участват колективи от преподаватели, докторанти и 

студенти, или отделни звена с ръководител – хабилитиран преподавател или 

преподавател, който притежава ОНС „доктор“. Ръководителите трябва да са на 

основен трудов договор в МУ – Плевен или на трудов договор за допълнителен труд 

във ВУ по чл.111 от КТ, с доказана научна компетентност и опит, съответстващ на 

целите на проекта. Предложените научноизследователски проекти ще бъдат оценявани 

и класирани по точкова система от двама рецензенти, от които поне един външен за 

МУ-Плевен, и комисия на университета. 

 

Критерии за оценка и класиране на научноизследователските проекти на 

изследоветели: 

 Научна значимост на проекта (научно-теоретично или научно-приложно 

значение); 

 Оригиналност на проекта; 

 Обосновка и формулиране на научната хипотеза; 

 Адекватност на методичния подход; 

 Обоснованост на предвидените разходи и исканите средства; 

 Оценка на възможностите на колектива за достигане на набелязаната цел; 

 Практическа реализуемост на проекта (приложимост на очакваните резултати); 

 Участие на докторанти и студенти; 

 Техническо оформяне и пълнота на предложената информация в проекта. 

 

Проектните предложения трябва да са в съответствие с приоритетните 

направления за развитие на научноизследователската дейност на МУ – Плевен: 

 

 Нови технологии в медицината: телемедицина и 3D медицина, клетъчни и 

тъканни технологии, стволови клетки и биопринтиране, изкуствен интелект, 

роботизирани и минимално инвазивни интервенции. 

 Социално значими мултифакторни заболявания и редки заболявания: генетика, 

геномика, механизми, диагностика, превенция, лечение и рехабилитация. 

 Онкология, онкогенетика, молекулярна патология и персонализирана медицина. 



 Проблемни микроорганизми в инфектологията.  

 Обществено здраве и здравни грижи, здравен мениджмънт, промоция на 

здравето, превенция, контрол и рехабилитация на заболяванията. 

 Оценка на здравните технологии, лекарствена безопасност, фармакогеномика, 

фармакоепидемиологични подходи за осигуряване на рационална лекарствена 

употреба. 

 Биологично активни вещества от естествен и синтетичен произход. 

 Технологични и биофармацевтични изследвания за създаване на 

лекарстводоставящи системи. 

 

За участие в конкурса е необходимо да се попълни стандартен формуляр 

Предложение за финансиране на изследователски проект. Пълна информация за 

правилата на провеждане, указания и формуляри-предложения за участие в конкурса 

можете да получите на интернет-страницата на Университета http://www.mu-pleven.bg 

(В рубриката Структурни звена → Научноизследователски институт → Сектор 

"Научноизследователски проекти"), както и при организатора на Комисията по 

финансиране на научноизследователските проекти Даниела Георгиева на тел. 884 121, 

стая № 132 на Ректората на МУ - Плевен, e-mail: projects-sci@mu-pleven.bg. 

Подготвените предложения за проекти да се представят в електронен вид на 

посочения по-горе e-mail, както и на хартиен носител в 2 екземпляра в стая 132 на 

Ректората в срок ОТ 20.12.2022 ДО 20.01.2023г. 

 

След крайния срок проекти няма да се приемат! 
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