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Мероприятие 
Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“ 
 
ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР на тема: ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ, РИСКОВЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В 
ПИСАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, с водещ:  
Невена Раковска, Мениджър проекти във Фондация на бизнеса за образованието 
https://fbo.bg/     
 
Дата на провеждане на уебинара: 
18 ноември 2021г. (четвъртък) 
 
Продължителност на уебинара: 
15.00 – 17.00 часа (реална продължителнот 2ч. 26мин.) 
 
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, както и от СУ, НЦЗПБ, Център за личностно 
развитие и подкрепа  – 81 регистрирани лица за събитието, посочили информация за 
контакт (максимален брой слушатели по време на събитието – 50 лица). Предвид онлайн 
формата, в събитието имаха възможност да се включат и учени от БАН от научни звена 
извън София (в конкретния случай – Пловдив).  
 
 
Обучителният уебинар, воден от експерт в проектната дейност, постави началото на серия 
уебинари „,Писане и управление на успешни научни проекти“, организирани от Кариерен 
център към ЦО-БАН, посветени на подготовката и изпълнението на успешни проекти от 
докторанти и млади учени. 
 
Уебинарът беше с обучителен и подчертано приложен характер. Целта на лектора беше 
запознаване на докторантите и младите учени от БАН с практически полезни съвети при 
писането и изпълнението на проекти. Лекторът на уебинара, Невена Раковска, е мениджър с 
изключително богат опит в управлението на международни и национални проекти в сферата на 
образованието и кариерното развитие, високо квалифициран обучител и кариерен консултант. 
Отличен презентатор и комуникатор на знания, Невена Раковска представи важни, специално 
селектирани спрямо спецификите на аудиторията, акценти от своя ценен експертен опит в 
проектната практика.  
 
Уебинарът се проведе при следната програма: 
 
Част 1. Представяне на Фондация на бизнеса за образованието и нейни интересни проекти. 
По време на тази част лекторката запозна участниците в уебинара със серия проекти от богатото 
портфолио на ФБО, като постави акцент върху подходящите и ценни за аудоторията аспекти. Част 
от проектите са още е процес на развитие и се очакват скорошни резултати. Такъв е проектът за 
изграждане на кариерни умения, които могат да бъдат от значима практическа полза за 
участниците. Това е и посока за обучения, организирани от Кариерен център към ЦО-БАН, към 
която докторантите и млади учени от БАН са проявили интерес в рамките на проведено анкетно 
проучване. 

https://fbo.bg/


 
Част 2. Полезни съвети, рискове и добри практики в писане и изпълнение на проекти. 
Лекторката представи на участниците синтезиран преглед на основните етапи от проектната 
дейност – възможности за финансиране, приоритети, предварителна идея, партньори, обосновка, 
разписване на дейности, график, бюджет, изпълнение – рискови фактори и корективни мерки, 
координация, пилотиране, популяризиране на резултатите, оценка на въздействието, устойчивост 
и отчитане. На базата на примери от богатия си опит и професионални наблюдения, Невена 
Раковска предостави изключително ценно и практически полезно ноу-хау при писането на проекти, 
с акцент върху възможните проблеми, съпътстващи процеса и начините за преодоляването им. 
 
Много участници в уебинара се включиха през chat-a на платфрмата с конкретни въпроси към 
лекторката. Дискусията беше оживена и много полезна. 
 
Лекторката получи серия писмени благодарности от аудиторията за интересното си 
представяне. Тя предостави координатите си за контакт, а след събитието – своята презентация, 
както и селектиран списък с конкретни възможности за кандидатстване за финансиране (конкурси, 
проекти, програми и др.) за докторанти и млади учени. 
 
Запис от уебинара беше изпратен до участниците и публикуван със съгласието на лекторката на 
Фейсбук страницата на БАН. 
 
Координати за контакт с водещия –  
Невена Раковска, Мениджър проекти във Фондация на бизнеса за образованието 
https://fbo.bg/  
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