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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

TIMEHEROES МИКРОФОНД 

Срок за кандидатстване: от първо до последно число на всеки месец 

Микрофондът  на  TimeHeroes  е  паричен  фонд,  който  подпомага  провеждането 
на доброволчески мисии в България. Някои от най‐страхотните доброволчески 
инициативи  са  на малки организации,  неформални  групи и  активни  граждани, 
които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Микро‐ 
фондът се стреми да ги подкрепи, като предоставя малки суми за покриване на 
основни  разходи,  необходими  за  провеждане  на  мисиите,  като  материали, 
транспорт и т.н. 

Може  да  се  кандидатства,  като  се  изпрати  следната  информация  на 
hello@timeheroes.org: 

‐ официалните данни на организатора (име, БУЛСТАТ, представители, адрес 
и пр.); 

‐ детайлно  описание  на  инициативата  –  какво  ще  се  прави,  кои  са 
бенефициентите на инициативата, времеви план и т.н.; 

‐ детайлен  бюджет,  за  който  се  кандидатства  към  Микрофонда  на 
TimeHeroes.org (сумата трябва да е между 50 и 400 лв.); 

‐ други  източници  на  финансиране,  с  които  организаторът  разполага  за 
конкретната инициатива; 

‐ номер  на  банкова  сметка  (IBAN),  който  да  ползваме  за  евентуалното 
дарение.  

Микрофондът се попълва чрез дарения от физически и юридически лица. 

Повече информация: https://timeheroes.org

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА, ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКА КНИГА” 

Краен срок: целогодишно 

Програмата  предоставя  възможност  за  отпечатване  на  качествени  български 
художествени книги на дебютни и утвърдени автори на конкурсен принцип.  

Могат  да  кандидатстват  юридически  лица,  регистрирани  като  издатели  в 
българската ISBN агенция, с издадени най‐малко шест книги на български език. 

mailto:hello@timeheroes.org
https://timeheroes.org/bg/fund/
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Подпомаганият  тираж  може  бъде  между  300  и  1 200  бройки,  меки  корици, 
определен  по  заявка  на  издателя  спрямо  пазарния  потенциал  на  книгата  и 
одобрен  от  експертен  съвет.  В  замяна  на  тази  подкрепа  издателствата 
предоставят 20% от тиража на отпечатаната книга на НЦК. 

За подпомагане може да кандидатстват само български издателства,  сключили 
договор  с  автора.  Програмата  подпомага  художествена  литература  от  всички 
жанрове  и форми  от  български  съвременни  автори.  Програмата  не  подпомага 
нехудожествена литература. 

Възможността  за  кандидатстване  е  отворена  целогодишно.  Експертният  съвет 
оценява проектите веднъж месечно и обявява резултатите веднъж на всеки два 
месеца.  

Повече информация: http://ndk.bg/

НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС „МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАЙ‐ХУБАВОТО“  

Краен срок: 1 ноември 2016 г.  

Конкурсът е първият по рода си на тази тема и е за ученици от  I до XII клас. За 
участие са поканени и учениците от българските неделни училища в цял свят.  

Желаещите  да  участват  в  конкурса  изпращат  свои  авторски  снимки  на  имейл 
адрес:  

konkurs@azbuki.bg – „За фотоконкурса“.  

Допустими  са  изображения,  показващи  аспекти,  свързани  с  училищния  живот 
(сгради,  лица,  дейности  и  други).  Всеки  може  да  участва  с  до  три  свои 
фотографии. Снимките се изпращат в .jpeg формат и размер, не по‐голям от 2Mb 
за всяка снимка. Дългата страна на снимката не трябва да е по‐голяма от 3 000 
пиксела. 

Повече информация: http://www.mon.bg

НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ГЕОРГИ ЧЕРНЯКОВ“ – 2016 
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ – ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ  

Краен срок: 1 ноември 2016 г.  

Общество  на  литературния  кабинет  „Димчо  Дебелянов“  (София)  обявява 
началото  на  второто  издание  на  литературния  конкурс  за  връчване  на 
Националната литературна награда „Георги Черняков“ – 2016. 

Право на участие имат български студенти, независимо дали учат в България или 
в чужбина. 

Повече информация: http://kulturni‐novini.info/

http://ndk.bg/nacionalniqt-centyr-za-knigata-pomaga-za-otpechatvane-na-bylgarski-knigi
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1320
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=24202&sid=7


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  10 / 2016 

стр.5

НОМИНАЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ДОБРОВОЛЕЦ НА 

ГОДИНАТА” – 2016  

Краен срок: 10 ноември 2016 г.  

Стартира  процедурата  за  годишните  номинации  „Доброволец  на  годината”, 
издание 2016 г. Националният конкурс „Доброволец на годината” е учреден на 4 
декември 2010  г.  Целта  на  конкурса  е  да  насърчи  и  популяризира  приноса  на 
доброволците,  като  им  отдаде  заслужено  признание  за  осъществена  от  тях 
дейност за подобряване на благосъстоянието и солидарността в обществото. 

Процедурата за номиниране е отворена и се осъществява онлайн с електронна 
форма. 

За 2016  г. могат да бъдат номинирани доброволци с доказан реален принос в 
следните  области:  хуманитарни  дейности,  околна  среда,  права  на  човека, 
култура и изкуство, спорт и физическа активност, международна доброволческа 
дейност.  

Организатор на конкурса е фондация „Астика”. 

Повече информация: https://docs.google.com/

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО  
„ПЕТЪР УВАЛИЕВ“  

Краен срок: 10 ноември 2016 г.  

Софийският  университет  „Св.  Климент  Охридски”  и  Фондация  „Увалиеви” 
обявяват Национален студентски конкурс за проучване творчеството и дейността 
на Петър Увалиев. 

В конкурса могат да участват студенти (студентското положение се удостоверява 
с уверение от съответното висше училище) от всички висши училища в България. 
Участниците  свободно  избират  кое  поле/полета  от  творчеството  на  Петър 
Увалиев  да  проучват:  журналистика,  филмово  продуцентство,  кино‐  или 
театрална режисура, наука и преподаване, писателство, превод, критика и др. Те 
могат  самостоятелно  да  изследват  биографични  обстоятелства,  да  анализират 
негови  трудове  и  беседи,  да  интервюират  личности,  имали  досег  до  него,  да 
издирват  и  проучват  критически  коментари  на  творчеството  му,  отзиви  в 
медиите,  спомени  на  съвременници  и  други  свидетелства  за  живота  и 
творческата  му  дейност.  Всеки  участник  може  да  представи  само  една 
разработка – завършен писмен текст до 10 000 знака, в избрана от него форма, 
която да не възпрепятства изложението на така описаното съдържание.  

Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScboFKs-43pePZvxYY3gJ-6J24LY5kTCY5THDJRmRJwmlmfYA/viewform
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_studenti/nacionalna_nagrada_za_studentsko_tvorchestvo_pet_r_uvaliev
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НОМИНАЦИИ ЗА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ  
„ДОБРИЯТ САМАРЯНИН” – 2016  

Краен срок: 12 ноември 2016 г.  

Шеста поредна година старозагорското Сдружение „Самаряни” и широк кръг от 
партньори търсят достойни истории за добротворство. 

„Добрият  самарянин“  представлява  годишна  награда,  учредена  от  Сдружение 
„Самаряни“,  за високо признание към отделна личност, жител на област Стара 
Загора.  Това  е  начин  да  бъдат  идентифицирани  и  избрани  хора,  които 
заслужават  всеобщо  обществено  уважение  и  признателност,  вследствие  на 
извършен от  тях жест на добротворство към друг  човек или хора,  изпаднали в 
тежка житейска ситуация или беда.  

Повече информация: http://www.samaritans.bg/

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА  
НИКОЛА ВАПЦАРОВ  

Краен срок: 14 ноември 2016 г.  

Конкурсът е анонимен и е на гражданска тематика. 

Условия за участие: 

‐ изпратените произведения да не са участвали в други конкурси и да не са 
публикувани на хартиени или електронни носители; 

‐ брой на произведенията: до три; 

‐  размер  на  творбата:  от  3  до  5  стандартни  страници  (по  1  800  знака;  12 
пункта); 

‐ приемат се само печатни творби (по три копия от всяка); 

‐ за участие в конкурса няма възрастови ограничения; 

‐  ако  кандидатът  е  представител  на  литературна  формация,  да  се  посочат 
данните и името на ръководителя; 

‐ такса за участие – 10.00 лв. 

Литературен жанр: стихотворение; есе; разказ; литературна история. 

Организатор: Народно читалище „Н. Вапцаров – 1866" – Благоевград. 

Повече информация: http://www.blagoevgrad.utre.bg/

http://www.samaritans.bg/dnes
http://www.blagoevgrad.utre.bg/2016/10/03/392463-natsionalen_literaturen_konkurs_v_pamet_na_vaptsarov_ochakva_novi_tvorbi
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

NATIONAL GEOGRAPHIC YOUNG EXPLORERS GRANT APPLICATION  

Краен срок: текущ 
Applying for a Young Explorers Grant  is a two‐step process. First, you must submit a 
pre‐application  form online.  If your pre‐application  is approved, you will be sent an 
email with a link and a password giving you access to our full application online. The 
Young Explorers Grants Program accepts reapplications throughout the year. 
Open  to:  applicants  aged  18  to  25  around  the world with  prior  experience  in  the 
fields of research, conservation, or exploration. 

Повече информация: http://www.nationalgeographic.com/

URGENT ACTION FUND НАБИРА ПРОЕКТИ  

Краен срок: текущ  
Фондът за спешни действия за човешките права на жените  (Urgent Action Fund 
for Women's Human Rights – UAF) предоставя малки експресни грантове на жени 
и трансправозащитници от цял свят, когато сигурността им е застрашена поради 
естеството  на  тяхната  дейност  или  при  поява  на  неочаквани  и  неотложни 
възможности  за  застъпничество.  Грантовете  са  до  5  000  щатски  долара  и  се 
отпускат за максимален период от 3 месеца. 
Допустимите основания за отпускане на грант са: укрепване на мира, екологична 
защита, поземлени права, права на LGBTQ, репродуктивни права и други. 

Повече информация: http://urgentactionfund.org/

OPPORTUNITY FUND  

Краен срок: текущ  
Roma Initiatives Office кани роми и проромски организации и неформални групи, 
мрежи или физически лица от Албания,  България,  Чехия,  Унгария, Македония, 
Румъния, Сърбия, Словакия и Испания да кандидатстват за безвъзмездна помощ 
за  спешни  действия  за  сумата  до  15  000  щ.д.  Подкрепят  се  своевременни 
действия  и  възможности,  които  насърчават  структурните  промени  в  полза  на 
ромите или са отговор на антиромски събития и тенденции. 
Кандидатите трябва да представят концепции на английски език.  

Повече информация: https://www.opensocietyfoundations.org

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
http://urgentactionfund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916
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НАГРАДА НА ЕС ЗА ЖЕНИ НОВАТОРИ – 2017  

Краен срок: 3 ноември 2016 г.  

Съюз за иновации на Европейската комисия търси кандидати за наградата на ЕС 
за жени новатори – 2017. Целта е повишаване на обществената осведоменост в 
областта  на  иновациите  и  насърчаване  на  жените  да  се  възползват  от 
търговските и бизнес възможности и да станат предприемачи. 

Участничката  трябва  да  е  жена,  родена  след  1986  г.  (вкл.);  жител  на  държава 
членка  на  ЕС  или  държава,  асоциирана  към  Хоризонт  2020;  основател  или 
съосновател на съществуваща и активна компания, която е регистрирана преди 
1 януари 2015 г. 

Повече информация: http://ec.europa.eu/

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА 

СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (2014 – 2020 Г.)  

Краен срок: 8 ноември 2016 г.  

Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия обявява конкурс за 
получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, 
определени  в  Многогодишната  работна  програма  в  областта  на 
трансевропейската  енергийна  инфраструктура  по  Механизма  за  свързване  на 
Европа за периода 2014 – 2020 г. 

Очакват се предложения по следната покана: CEF‐Energy‐2016‐2. 

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения, е 
600 млн. евро.  

Повече информация: https://ec.europa.eu/

ПОКАНА ЗА ВИЗУАЛНИ АРТИСТИ: NORDART, ЮНИ 2017, 
БЮДЕЛСДОРФ, ГЕРМАНИЯ  

Краен срок: 30 ноември 2016 г.  

NordArt е едно от най‐големите изложения в Европа, което представя автори в 
различни жанрове: живопис, графика, фотография, видеоарт, скулптура, обекти, 
инсталации, пърформанси. Участниците ще бъдат определени от жури.  

За участие в изложението могат да кандидатстват автори от цял свят.  

Кандидатстването е онлайн, със снимки на максимум 10 произведения.  

Повече информация: http://www.urban‐mag.com/

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2016-cef-energy-calls-proposals
http://www.urban-mag.com/bg/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%25


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  10 / 2016 

стр.9

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИ – ТУРЦИЯ  

Краен срок: текущ  

Turkiye  Scholarships  стартира  програма  за  научни  изследвания,  с  цел  да  се 
насърчи  съвместната  работа  на  изследователи  и  учени  от  чужбина  с  турски 
учени  и  да  се  допринесе  за  развитието  на  международното  научно 
сътрудничество между изследователите.  

Програмата е за не повече от 12 месеца. 

Стипендия: 3 000 турски лири (около 1 000 щ. дол.) 

Повече информация: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/

СТАЖ В СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ  

Краен срок: текущ  

Секретариатът  на  Световната  търговска  организация  осигурява  стажантска 
следдипломна  програма  за  студенти,  които  желаят  да  придобият  практически 
опит и задълбочени познания за многостранната търговска система. 

Продължителността  на  стажовете  е  до  24  месеца.  Избираеми  кандидати  са 
всички граждани на страни членки на Световната търговска организация, между 
които е и България. 

Кандидатите,  на  възраст  от  21  до  30  години,  трябва  да  имат  завършена 
подходяща специалност в университет – икономика, политически науки, право, 
международни отношения. 

Стажовете са платени и се провеждат в Женева, Швейцария.  

Повече информация: http://www.az.government.bg/

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРИ ПРЕДЛАГА ГЕРМАНСКАТА 

СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (DAAD) ЗА АКАДЕМИЧНАТА 

2017/2018 ГОДИНА  

Краен срок: до края на 2016 г.  

Германската служба за академичен обмен е предвидила стипендии за български 
студенти,  докторанти,  млади  учени  и  групи  студенти  за  обучение  или  научен 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/haberler/735-arastirma-burs-programi-basvurulari-basladi
http://perspektivi.info/
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престой във Федерална република Германия за академичната 2017/2018 година. 

Актуалната информация вече е включена в базата данни www.funding‐guide.de, а 
подробностите  по  самото  кандидатстване  на  български  език,  в  това  число 
списък  със  стипендии,  условия,  срокове  и  необходими  документи,  могат  да 
бъдат разгледани на интернет страницата на Международна фондация „Св.  св. 
Кирил и Методий“ в София www.cmfnd.org (Програми >> Германия). 

В  сградата на фондацията на ул. „Васил Априлов“ 3  в  гр. София се предлагат и 
безплатни индивидуални консултации (след предварително записан час). 

Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/

FACEBOOK FELLOWSHIP PROGRAM  

Краен срок: 1 ноември 2016 г.  

Стажантската  програма  на  Facebook  има  за  цел  да  насърчи  и  подкрепи 
обещаващи  докторанти,  ангажирани  в  иновации  и  научни  изследвания,  в 
области, свързани с компютърните науки и инженерството. Победителите имат 
право да получават платени такси за две години обучение и стипендия от 37 000 
щ.д. всяка година, както и до 5 000 щ.д. подкрепа за пътуване. 

Facebook приема молби, свързани с една от следните области: 

‐ Artificial Intelligence; 

‐ Computer Vision; 

‐ Connectivity; 

‐ Data Mining; 

‐ Databases; 

‐ Distributed Systems, Networking & Operating Systems; 

‐ Economics and Computation; 

‐ Human‐Computer Interaction; 

‐ Machine Learning; 

‐ Natural Language Processing & Speech Technologies; 

‐ Programming Languages & Compilers; 

‐ Security & Privacy; 

‐ Social Computing; 

‐ Software Engineering. 

Повече информация: https://research.facebook.com/

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/stipendii_na_germanskata_sluzhba_za_akademichen_obmen_daad_za_akademichnata_2017_1018_g
https://research.facebook.com/programs/fellowship/
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КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ „YOUNG AND ENERGETIC SCIENTISTS”  

Краен срок: 14 ноември 2016 г.  

За седма поредна  година клуб „Млади таланти” ще проведе конкурс за млади 
учени „Young and Energetic Scientists” (YES). За първи път тази година отделно в 
конкурса ще се оценяват студентските и докторантските проекти.  

Целта на конкурса YES е да се подкрепят и наградят полезни научни инициативи, 
да  се  популяризират  идеите  на  млади  и  амбициозни  хора  с  изследователски 
интереси,  които  ще  реализират  връзката  между  науката,  образованието  и 
бизнеса, между амбицията и успеха. 

Могат  да  участват млади  учени –  бакалаври, магистри,  докторанти,  на  възраст 
между 18  и 35  години.  Проектът  трябва да  е  насочен  към едно от изброените 
приоритетни направления и да е в едно или няколко от научните направления. 

Приоритетите: 

‐ нови материали, процеси и технологии за интелигенти решения; 

‐ чиста природа и зелени градове; 

‐ иновации за по‐добро здраве и здравословен начин на живот; 

‐ сигурни и устойчиви информационни технологии и решения за 
индустрията. 

Конкурсът  подпомага  проекти  в  изключително  широк  спектър  от  научни 
направления.  Успешният  проект  трябва  да  съчетава  различни  методи  на 
изследване и/или информационни технологии.  

Научни направления: 

‐ Телекомуникационни технологии 

‐ Компютърни системи и мрежи 

‐ Програмиране и софтуер 

‐ Автоматика и мехатроника 

‐ Електроника и електротехника 

‐ Механика и машинни технологии 

‐ Нови материали и нанотехнологии 

‐ Биотехнологии и химия 

‐ Приложна физика 

‐ Технологии в хранително‐вкусова промишленост 

‐ Аграрни технологии 

‐ Енергоефективни системи и управление 

Висока  оценка  получават  проекти,  които  са  интердисциплинарни,  приложно 
ориентирани,  с  оригинално  авторско  съдържание  или  в  значителна  степен 
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доразвита  допълнителна  функционалност.  Проектът  може  да  съдържа  и  фази, 
чието  изпълнение  вече  е  приключило  и  да  съдържа  описание,  планиране  и 
изпълнение на последващата част от реализацията на проектната идея.  

Повече информация: http://innofair.cys.bg/

БМА ИЗБИРА МЛАДИ УЧЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА С  
НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ ПО ИКОНОМИКА  

Краен срок: 21 ноември 2016 г.  

Българската  макроикономическа  асоциация  обявява  конкурс  за  двама  млади 
учени – икономисти, които ще участват в Шестата среща с Нобелови лауреати по 
икономика в Линдау (Германия) от 22 до 26 август 2017 г. 

Разходите по участието им ще се покрият поравно от БМА и фондация „Линдау”. 

Кандидатите  трябва  да  са  докторанти  или  завършили  докторска  степен  в 
рамките  на  5  години,  или  млади  и  висококвалифицирани  икономисти  от 
централни  банки  и  финансови  институции.  Те  трябва  да  са  на  възраст  до  30 
години,  да  пребивават  постоянно  в  България,  да  не  са  участвали  в  предишни 
срещи в Линдау, да владеят английски език.  

Повече информация: http://www.bma‐bg.org/

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ РЕФЕРАТИ  

Краен срок: 21 ноември 2016 г., 17:30 часа  

Правна програма на Институт „Отворено общество – София” обявява конкурс за 
студентски  реферати  по  темата  „Гаранции  за  независимостта  на  съда  според 
Конституцията на Република България”. 

В  конкурса  за  реферати могат да  участват  студенти от  специалност  „Право“  на 
всички български висши училища и на висши училища от държавите членки на 
Европейския съюз, без значение на формата на обучение. 

Рефератите  трябва  да  представляват  писмена  авторска  работа,  която  не  е 
публикувана  и  не  е  предложена  за  публикуване  в  печатно  или  електронно 
издание. 

Рефератите  трябва  да  са  написани  на  български  език,  във  формат  Microsoft 
Word, да са в обем до 20 стандартни страници ( т.е. максимум 36 хил. знака) и да 
бъдат  съобразени  с  изискванията  за  библиографско  описание  на  сп. 
„Съвременно право“. 

Повече информация: http://osi.bg/

http://innofair.cys.bg/yes/index/
http://www.bma-bg.org/bg/news/bma-lindau-announcement
http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=718
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД 

МЕХАНИЗМИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

РЕЗУЛТАТ НА НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ДЪРЖАВИТЕ 

ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРИМЕРИ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ 

Реферативен обзор, 32 стр. 

Реферативният  обзор  представя  основните  европейски  документи,  свързани  с 
признаването  на  знания,  компетентности  и  способности  в  сферата  на  висшето 
образование, придобити чрез неформално и самостоятелно учене. Разгледано е 
и  актуалното  състояние  на  изпълнението  на  препоръките  на  тези  документи  в 
отделните държави. Представени са примери за добри практики и механизми в 
Австрия,  Великобритания  (Англия),  Германия,  Дания,  Република  Корея,  САЩ, 
Финландия и Франция. 

ПЛАГИАТСТВОТО В АКАДЕМИЧНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА – ПОЛИТИКИ, 
ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ В ИЗБРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ 

Реферативен обзор, 30 стр. 

Последователно  са  представени  общоприетото  понятие  за  плагиатство, 
способите  за  неговото  откриване  и  перспективите  за  преодоляването  му. 
Изложени са политиките, процедурите и практиките относно плагиатството във 
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Румъния, Словакия 
и Унгария. Приложени са и характерни казуси. 

МЕТОДОЛОГИИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ 

Реферативен обзор, 31 стр. 

Обзорът  включва  настоящото  състояние  в  управлението  и  оценката  на 
университети  със  статут  –  научноизследователски  университет.  Представена  е 
регулацията  и  практиката  в Австралия,  Германия  (провинция Долна Саксония), 
Нидерландия, Русия и САЩ. 
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ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – МЕЖДУНАРОДНИ 

ИНИЦИАТИВИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ 

Реферативен обзор, 44 стр. 

Реферативният обзор представя целта и задачите на мониторинговия доклад на 
ЮНЕСКО  „Формиране  на  образованието  на  утрешния  ден:  Десетилетие  на 
образование  за  устойчиво  развитие  на  ООН  (2005  –  2014)”,  включително 
основните  характеристики на образованието  за  устойчиво развитие и неговото 
място сред другите образователни практики. Представени са най‐съществените 
инициативи за екологично и здравно образование в избрани държави. 

ПРАКТИКАТА „НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР” 

Реферативен обзор, 8 стр. 

Наличният  световен  опит  относно  практиката  „Национален  учителски  събор” 
показва  различия  за  нейното  разбиране  и  приложение.  Наблюдава  се 
диференциация,  предпоставена  от  вида  на  водещата  организация  при 
провеждането  на  подобни  инициативи.  Някои  се  организират  от  учителски 
синдикати,  други –  от  учителски асоциации и/или сдружения,  а  самостоятелно 
място  заемат  т.  нар.  Teaching  Council,  разпространени  в  Австралия, 
Великобритания  (Шотландия,  Уелс),  Ирландия,  Канада,  Нова  Зеландия  и  САЩ. 
Специално внимание е обърнато на Общия учителски съвет на Шотландия и на 
Учителския съвет в Ирландия. 

ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ И ДАРОВИТИ ДЕЦА В 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА 

Реферативен обзор, 31 стр. 

Реферативният  обзор  съдържа  кратко  изложение  на  проблематиката  относно 
обучението на даровити и  талантливи деца в общообразователните  училища в 
Европа. Посочено е, че специални образователни мерки за надарени ученици се 
прилагат  във  всички  страни  в  Европа.  Акцентът  е    поставен  върху 
индивидуалните  качества  на  учениците,  като  образованието  не  е  насочено 
единствено  към  развиване  на  техните  способности  и  умения,  но  също  така 
насърчава тяхното оптимално и хармонично когнитивно, личностно, социално и 
емоционално  развитие.  С  повече  детайли  са  представени  примери  за 
образователни практики във Великобритания (Англия и Уелс), Германия, Латвия, 
Лихтенщайн, Нидерландия, Полша и Словения. 


