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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“ 
 
УЕБИНАР на тема: „ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА 
УСПЕШЕН МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ“ Отличен от Фонд „Научни изследвания“, с лектор:  
гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф,  
Секция “QSAR и молекулно моделиране”, ИБФБМИ-БАН   
     
Дата на провеждане на уебинара: 
24 ноември 2021г. (сряда) 

 
Продължителност на уебинара: 
10.30 – 11.30 часа 
 
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 УНСС  – 47 регистрирани лица за 
събитието, посочили информация за контакт. 
 
 
Уебинарът е второто събитие от серията уебинари „Писане и управление на успешни научни 
проекти“, като си поставя за цел да задълбочи познанията на аудиторията с ценна и полезна 
информация, представена от млад учен, който се справя със забележителен успех с 
предизвикателствата на проектната дейност. 
 
Следва допълнителна информация за лектора: 
Гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф e ръководител на 2 младежки проекта: 
1. 2016-2018: Проект по договор с ФНИ ДМ01/1 от 14.12.2016 на тема: „Модулиране на 
метаболитния синдром със съединения от природен произход: комбиниране на in silico и in vivo 
методи за изследване на потенциалната роля на нуклеарния рецептор PPARγ“. 
2. 2020-2021: Проект по Национална програма на МОН за подпомагане на млади учени и пост-
докторанти", модул "Постдокторанти" на тема "Разработване на мрежи от начини на действие и in 
silico моделиране на комбинирано прицелване в PPARγ от гостоприемник и в протеин от 
гостоприемник или вирус, свързан с модулацията на коронавирус-индуцирани респираторни 
синдроми", ментор – чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева. 
 
Нейният проект, подкрепен в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади 
учени и постдокторанти - 2016 г.“, е сред излъчените от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) 
към министъра на образованието и науката като успешни примери за добри научни 
резултати. 
 
Лекторът участва и в 7 научни проекта, от които 4 национални и 3 международни. Тя предоставя 
следната информация за своята научна дейност, вкл. достъп до пълния текст на своя 
дисертационен труд: 
https://biomed.bas.bg/bg/structure/qsar-and-molecular-modelling/  
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https://biomed.bas.bg/bg/wp-content/uploads/2016/08/PhD_Thesis_Merilin_Al_Sharif.pdf  
http://jic-bas.eu/images/files/researchers_night_2019.pdf  
https://nauka.bg/r-merilin-al-sharif-znanieto-naukata-kulturata-saedinenieto/  
 
В представянето си лекторът обърна особено внимание на необходимостта и полезността от това 
един млад учен да се осмели да поеме отговорност за подготовка и управление на научен 
проект. Даде примери за значимостта на натрупания опит при разработването на избраната 
научна тема, за подкрепящата роля на Институцията бенефициент, както и на страничните 
колаборации.  
 
Презентацията на гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф започна с обзор на дейността на научното звено, 
в което работи и се развива като учен. Впоследствие запозна аудиторията с процеса по подготовка 
и съдържанието на отличения от ФНИ проект на тема: „Модулиране на метаболитния синдром със 
съединения от природен произход: комбиниране на in silico и in vivo методи за изследване на 
потенциалната роля на нуклеарния рецептор PPARγ“. След представянето на тази част от 
уебинара, лекторът фокусира вниманието си върху конкурсите на ФНИ, като сподели конкретни 
съвети за търсене на информация, формулиране на тема, съобразяване с критериите за оценка и 
последващото ефективно изпълнение на проект. Подчерта важността на интердисциплинарността, 
подкрепата от утвърдени учени и спазването на административните процедури. 
 
Чрез chat-a на платфрмата от аудиторията се коментираха въпроси като: начини за разрешаване 
на проблеми с административната и документална част в изпълнението на проекта, избора на 
екип и възникването на конфликти в него, подготовката на публикации в реномирани издания и др. 
Лекторът отговори изчерпателно на поставенте въпроси и насърчаващо насочи младите хора към 
участие в конкурсите на ФНИ.  
 
Участниците в събитието имаха възможност да зададат въпроси към лектора по време на 
уебинара, а също така и предварително – на Facebook страницата на Кариерен център към ЦО-
БАН, в рамките на публикуваното предстоящо събитие (Event). 
 
Лекторът получи писмени благодарности от аудиторията и пожелания за успех.  
 
Запис от уебинара беше публикуван на Фейсбук страницата на БАН. 
 
Координати за контакт с лектора –  
гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф  
https://biomed.bas.bg/bg/merilin-al-sharif/ 
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