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 На 12 април 2017г. Химикотехнологичен и металургичен университет сключи договор BG05M2ОP001-2.009-0015 по Оперативна 

програма ,,НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. с предмет „Подкрепа за развитие на капацитета на 

докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и  математическите науки“.  Общата стойност на проекта е 583 

122,89 лв., от които 495 654, 46 лв. европейско и 87 468,43 лв. национално съфинансиране. 

 Главната цел на проекта по договора е повишаване на квалификацията в сферата на научноизследователската и развойна дейност 

на млади изследователи и насърчаване на интереса към научни изследвания и професионално развитие в научния сектор.  

Специфични цели: 

1. Повишаване на квалификацията на представителите на целевите групи чрез организиране на обучения в областта на инвестиционното 

проектиране, трансфера на технологии, математичното моделиране и академичната комуникация.  

2. Повишаване качеството на научните изследвания и резултатите от тях чрез подобряване на техническите и информационни условия за 

работа. 

3. Популяризиране на научните изследвания на представителите на целевите групи на кандидата чрез подкрепа на участието им в научни 

форуми, публикуване в престижни научни списания, участие в кръгли маси, семинари и медийно представяне. 

4. Създаване на интерес у студенти, докторанти и млади учени от кандидата към НИРД и развитието им като изследователи и 

преподаватели чрез осигуряване на достъп до модерна научна инфраструктура и включването им в научноизследователски проекти, 

семинари и системи за мобилност. 
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 5. Постигане на научноприложни резултати чрез организиране на специфични обучения и работни срещи за приближаване на 

тематиката на научните изследвания към решаване на реални проблеми от инженерната практика. 

 6. Разширяване на професионалните контакти, възможностите за обмен на знания и добри практики в областта на инженерните 

науки чрез привличане на водещи изследователи и специалисти от индустрията от страната и чужбина, подпомагане участието в 

партньорски мрежи за научни изследвания, в кръгли маси и семинари. 

По договора се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности: 

1.  Мобилност с цел провеждане на научни изследвания и свързани с тях дейности на студенти и докторанти; 

2.  Популяризиране на науката и научните изследвания на ХТМУ; 

3. Организиране на обучения за придобиване на умения и компетенции в сферата на академичното писане и проектната дейност; 

4. Развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти – докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в научния 

сектор; 

5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти и млади учени за провеждане на 

научни изследвания; 

6. Разпространение на научните резултати на млади изследователи; 

7. Организиране и провеждане на обучения в специфични научни области и за подготовка и управление на международни научни 

проекти; 

8. Провеждане на обучения свързани с трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост; 

9. Организация и управление на проекта; 

10. Информация и комуникация. 
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Целеви групи: студенти с изявен интерес към научни изследвания по научните тематики на бенефициента, докторанти и млади 

учени, обучаващи се или обучаващи студенти в областта на инженерните науки, както и целева група преподаватели, ангажирани с 

тяхното обучение.  

Очаквани резултати: Участието на  представителите на целевите групи в проектните дейности ще доведе до повишаване на 

интереса и развие техния капацитет за израстване от студент през докторант към преподавател в областта на инженерните науки. Чрез 

създаване на благоприятни условия за участие на  млади докторанти в научни изследвания и повишаване на квалификацията на 

изследователите се очаква да се повиши качеството на научните резултати и подготовката на висококвалифицирани специалисти. 

Изпълнението на дейностите започна на 12.04.2017 г. и ще завърши на 31.12.2018 г.  

В дейностите могат да вземат участие студенти, докторанти, млади учени и преподаватели. Процедурата по набиране на участници 

в проекта ще започне на 24 април. Формуляр на заявка за участие, критерии и друга информация за процедурата ще баде публикувана на 

сайта на университета в раздел „Оперативни програми“. 
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