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Мероприятие 
Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“ 
 
УЕБИНАР на тема: „Подготовка на изследователски проекти и кандидатстване към 
финансиращи организации“, с лектор:  
Доц. д-р Цанко Гечев, Директор на Център по растителна системна биология и биотехнология 
(ЦРСББ), доцент в катедра Физиология на растенията и молекулярна биология, Пловдивски 
университет 
 
Дата на провеждане на уебинара: 
3 декември 2021г. (петък) 
 
Продължителност на уебинара: 
10.00 – 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 образователни и научни звена от 
Пловдив, Русе, Плевен – 64 регистрирани лица за събитието, посочили информация за 
контакт (максимален брой слушатели по време на събитието – 40 лица).  
 
 
Уебинарът е третото събитие от серията 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 и представи експертния опит на 
изключително перспективен и успешен изследовател. 
 
Следва кратка информация за лектора: 
Доц. Гечев притежава богат опит в писането и управлението на проекти. Той е водещ 
изследовател и координатор на 8 завършени и 3 текущи международни проекта. Центърът по 
растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), чийто директор е доц. Гечев е 
координатор на европейски проект, финансиран по програма Хоризонт 2020 на тема  „Изграждане 
на Център по растителна системна биология и биотехнологии за трансфер на фундаментални 
научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България – PlantaSYST“ (2017-2024 г). 
Партньори по проекта са 4 български и 2 немски научни организации (Институт по молекулярна 
растителна физиология ,,Макс Планк’’ и Университета на Постдам). Доц. Гечев е носител на 
награда Питагор за успешен ръководител на международни научни проекти за 2017г. 
 
Уебинарът с лектор доц. Гечев представи изчерпателна и отлично структурирана информация по 
следните теми:  

• Общи правила при подготовката на изследователски проекти 
• Видове проекти 
• Финансиращи организации. Специфични особености 
• Писане, кандидатстване и управление на проектите 

 



Лекторът се спря подробно на темата за постдокторантските стипендии, като представи основните 
финансиращи организации в рамките на ЕС. Умело синтезира важната информация за всяка 
разгледана възможност, като по този начин даде ценни и конкретни насоки на аудиторията. 
 
В края на своята презентация доц. Гечев представи текста на свой личен проект, като премина 
през основните и важни пунктове в разписването му. 
 
Участници се включиха през chat-a на уебинара с конкретни въпроси към лектора, свързани 
основно с началото на неговия проектен опит, на които той отговори изчерпателно. 
 
Желаещите имаха възможност да зададат своите въпроси към доц. Цанко Гечев както по време на 
уебинара, така и предварително – на Facebook страницата на Кариерен център към ЦО-БАН, в 
рамките на публикуваното предстоящо събитие (Event). 
 
Лекторът получи писмени благодарности от участници за своята полезна презентация. 
 
Координати за контакт с лектора –  
доц. д-р Цанко Гечев  
https://bio.uni-
plovdiv.bg/bg/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D
1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-
%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80/ 

https://bio.uni-plovdiv.bg/bg/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80/
https://bio.uni-plovdiv.bg/bg/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80/
https://bio.uni-plovdiv.bg/bg/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80/
https://bio.uni-plovdiv.bg/bg/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80/
https://bio.uni-plovdiv.bg/bg/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80/

