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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД” 

Краен срок: ВСЕКИ месец до 25‐о число 

Фонд  „Условия  на  труд”  е  „лека”  програма  за  кандидатстване,  при  която 
фирмите могат да получат прилично финансиране, за да санират помещения, да 
изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване 
на  факторите  на  работната  среда  и  т.н.  Характерно  за  проектите  е,  че  НЯМА 
значение дали се изпълняват на  територията на селски райони или в областни 
градове  –  всички  населени  места  са  допустими  за  кандидатстване  по 
програмата. 

Може да кандидатстват: 

‐ Всички фирми, които имат назначен персонал. 

‐ Фирми,  които  нямат  просрочени  задължения  към  бюджета  и  към 
търговски банки. 

‐ Получили финансиране по други проекти за същите дейности. 

Може да се финансира: 

‐ Модернизация  на  помещенията  за  персонала  (подмяна  на  подови 
настилки,  измазване  на  стени  и  тавани,  изграждане  на  стаи  за  почивка, 
санитарни възли и други) 

‐ Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии. 

‐ Изграждане  или  усъвършенстване  на  системата  за  предотвратяване  на 
рискове на работното място. 

‐ Обезопасяване на машини и съоръжения. 

Повече информация: http://fund.mlsp.government.bg/

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‐ 

http://fund.mlsp.government.bg/fund/documents.htm
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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. 

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/

mailto:hello@timeheroes.org
https://timeheroes.org/bg/fund/
http://ndk.bg/nacionalniqt-centyr-za-knigata-pomaga-za-otpechatvane-na-bylgarski-knigi
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V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „АТЛИМАНСКА ОГЪРЛИЦА” 2016  

Краен срок: не е посочен  

От 8 до 12 юни 2016 г. в град Китен, община Приморско (в рамките на 5 дни) ще 
се  проведе  Петото  издание  на  МФФ  „Атлиманска  огърлица”  България  под 
патронажа на д‐р Димитър Германов – кмет на община Приморско. Магията на 
древността  и  красотата  на  фолклора  от  България  и  света  показват  певчески 
групи,  ансамбли,  танцови  състави,  индивидуални  изпълнители  и  музиканти  от 
различни държави. През 2015 г. например са участвали 120 колектива и над 65 
индивидуални изпълнители. Имаме удоволствието да поканим Вашия колектив 
да  вземе  участие  и  ще  се  радваме  заедно  да  съпреживеем  фолклорното 
вдъхновение в най‐екзотичното място на нашето Южно Черноморие, където се 
намира красивият залив „Атлиман” и където Странджа целува морето! 
Условие за участие: подборът на изпълненията е свободен. 
Времетраене: 

‐ Певчески групи – до 10 мин. 
‐ Танцови състави и ансамбли – до 15 мин. 
‐ Индивидуални изпълнители – до 5 мин. 

Участниците осигуряват сами музикалния си съпровод. 
Пътните  разходи  по  пребиваването  в  Община  Приморско  са  за  сметка  на 
участниците или организацията, която представляват. 
Такса за участие:  за  групи – 5 лв. на участник,  за индивидуални изпълнители – 
10 лв. на участник. 
Настаняването  на  съставите  се  извършва  от  Организационния  комитет  на 
преференциални  цени  и  е  за  сметка  на  участниците  или  организацията,  която 
представляват. 
Място на провеждане: лятна сцена амфитеатър гр. Китен.  
Очакваме Вашите заявки на имейл: stavreva812@abv.bg, trendafilova.k@abv.bg 

Повече информация: https://www.facebook.com/AtlimansNecklace

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „КЪСОМЕТРАЖНОТО КИНО” 

Краен срок: 14 юни 2016 г., 15:00 ч. 

Национален  фонд  „Култура”  обявява  конкурс  по  програма  „Късометражното 
кино”. 

Конкурсът  е  за  финансиране  на  техническо  осъществяване  на  дебютни 
късометражни филми. 

Бюджет на конкурса: 50 000 лв.  

Повече информация: http://ncf.bg/?page_id=277

https://www.facebook.com/AtlimansNecklace
http://ncf.bg/?page_id=277
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КОНКУРС СТАРТЪП ЗА УЧИЛИЩНИ МОДЕЛИ 2016  

Краен срок: 24 юни 2016 г., 23:00 часа българско време  

Организатор:  Сдружение  „Професионален  форум  за  образованието”,  с 
подкрепата на Министерство на образованието и науката. 

Цели на конкурса: 

‐ да  открои  перспективни  модели  и  авторски  педагогически  екипи,  като 
насърчи  общности  и  екипи  с  визия  за  образователни  иновации  да 
структурират идеите си и да ги представят публично; 

‐ да даде индикации за това, какви промени в образователната система би 
подкрепило  обществото  и  да  създаде  условия  за  разгръщане  на 
позитивна  обществена  дискусия  относно  визията  за  образованието  в 
България в дългосрочна перспектива. 

Екипите могат да бъдат институционализирани под някаква форма, а могат и да 
бъдат  напълно  неформални  общности.  Важно  е  авторите  да  са  отговорни  към 
идеите  си  и  да  имат  готовност  и  желание  да  участват  във  всички  етапи  на 
конкурса,  както и за последваща реализация на модела си –  конкурсът не е за 
теоретични  разработки,  а  за  модели,  които  могат  да  бъдат  реализирани  в 
българската практика. Конкурсът ще се проведе в 3 етапа. В първия етап всеки 
екип  трябва да  попълни проектна  рамка  за  разработване на  училищен модел. 
Във  втория  етап  екипите  ще  получат  менторска  подкрепа  и  ще  участват  в 
обучителни  семинари.  Третият  етап  е  публична  презентация  и  защита  на 
създадените проекти. 

Повече информация: http://obrazovatelenforum.wix.com/

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „ПРЕВОДИ”  

Краен срок: 29 юни 2016 г., 15:00 ч. 

Национален фонд „Култура” обявява конкурс по програма „Преводи”. 

Целта  на  програма  „Преводи”  е  да  допринесе  за  популяризиране  на 
съвременната  българска  художествена  литература  извън  страната,  като 
подпомага  превода  на  разнообразни  по  жанр  произведения  на  съвременното 
българско литературно творчество на различни езици, стремейки се да запази и 
представи пред чуждестранната аудитория многообразието му.  

Повече информация: http://ncf.bg/

 

http://obrazovatelenforum.wix.com/pforumedu#!blank/tduj8
http://ncf.bg/?page_id=71
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ  
„ОТ ЗАНИК СЛЪНЦЕ ОЗАРЕНИ // АЛЕЯТ МОРСКИ ШИРИНИ” – 
„ЯВОРОВИ ДНИ” – 2016, ОТ 14 ДО 16 ЮЛИ  

Краен срок: 30 юни 2016 г.  

‐ Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра да се изпращат на адрес: 
8200 – Поморие; ул. „Княз Борис І” № 51; (конкурс за поезия). Конкурсът е 
анонимен.  Запечатайте малко пликче с  трите си имена,  телефон и адрес 
за връзка и го поставете в голям плик. 

‐ Община Поморие и читалище „Просвета 1888” – Поморие организират в 
рамките на „Яворови дни” – 2016 Национален рецитал конкурс по творби 
на Яворов (за любители). Подборният етап на конкурса ще се проведе на 
16  юли  (събота)  от  10.00  часа  в  читалище  „Просвета  1888”.  Заключи‐
телният етап на конкурса ще се проведе на 16 юли (събота) от 20.00 часа. 

Повече информация: http://wp.flgr.bg/

НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЯ „УСИН КЕРИМ” – 
ЧЕПЕЛАРЕ, 2016  

Краен срок: 30 юни 2016 г.  

За  наградата  за  поезия  „Усин  Керим”  могат  да  кандидатстват  български  поети 
без  възрастови  ограничения.  Авторите  следва  да  участват  със  стихосбирки  с 
нови  стихотворения,  издадени през последните две  години преди  годината на 
връчване на наградата (2014 – 2015), като за целта изпращат на организаторите 
по 3 екземпляра. 

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

ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Краен срок: 30 юни 2016 г., 19 ч.  

Процедурата  се  реализира  в  рамките  на  приоритетна  ос  3  „Регионална 
образователна  инфраструктура“,  с  общ  бюджет  43,3 млн. лв.  и  с  конкретни 
бенефициенти висши училища съгласно приоритизиран списък.  

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

 

http://wp.flgr.bg/2016/04/13/%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-14-16-%D1%8E%D0%BB%D0%B8-2016/
http://www.smolyandnes.com/natsionalnata-literaturna-nagrada-za-poeziya-usin-kerim-chepelare-2016
http://www.eufunds.bg/novini/item/14469-publikuvan-e-paket-dokumenti-za-kandidatstvane-po-protzedura-bg16rfop001-3-003-podkrepa-za-visshite-uchilishta-v-republika-balgariya
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„ПО КРИЛЕТЕ НА ГАРВАНА” – КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ, ВДЪХНОВЕН ОТ 
ЕДГАР АЛЪН ПО  

Краен срок: 30 юни 2016 г.  

Списание „Дракус” и издателство „Гаяна” обявяват новия си конкурс „По крилете 
на гарвана” – за разказ, вдъхновен от Едгар Алън По.  

Очакваме  вашите  произведения  в  обем  до  4 040  думи,  като  задължително 
изискване към тях е да се добави в свободен текст, в обем до една страница, по 
какъв начин сте били вдъхновени (произведение, герой и т.н.). 

Всеки автор може да участва с един разказ. 

Файловете очакваме с шрифт Times New Roman, големина 12, в .doc формат.  

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

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 preapplications 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/

 

http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=22785&sid=7
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
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БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНИ И 

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МНОГО ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РЕАКЦИЯ 

СПРЯМО НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ И/ИЛИ ДЕЦА И СПРАВЯНЕ С 
НЕДОСТАТЪЧНОТО СЪОБЩАВАНЕ ЗА ПРОБЛЕМА  

Краен срок: 1 юни 2016 г.  

Поканата има два приоритета: 

‐ да се насърчат жертви и свидетели да съобщават на съответните власти и 
институции за случаи на насилие срещу жени и/или деца и по този начин 
да  се  осигури  техният  достъп  до  подкрепата,  която  те  имат  право  да 
получат,  насочвайки  се  към  съществуващи  механизми,  като  например 
телефонни  линии  за  помощ  за  деца  и  жени,  приюти  за  жени,  къщи  за 
деца, администрирани от няколко организации, и др.; 

‐ да  се  развие  и  реализира  многосекторно  и  многодисциплинарно 
сътрудничество  (на национално, регионално или местно равнище), което 
да  позволява  на  съответните  професионалисти  ефективно  да  си 
сътрудничат  за  предотвратяване  и  за  реакция  спрямо  насилие  срещу 
жени и/или деца. 

Проектите  по  тази  покана  могат  да  предприемат  изчерпателен  подход  към 
всички форми на насилие  спрямо жени и/или деца или могат да  се фокусират 
върху  конкретни  форми  на  насилие  спрямо  жени  и/или  деца,  като  например 
принудителни бракове и др. 

Бюджетът на поканата е 3 млн. евро.  Търсеното финансиране за един проект е 
най‐малко 75 000 евро. ЕК осигурява 80% от разходите по проекта. 

Кандидати могат да бъдат публични и частни организации, вкл. международни 
организации.  НПО  са  допустим  кандидат.  Кандидати  и  партньори  по  проекта 
трябва да бъдат от страните членки на ЕС, Исландия и Лихтенщайн. Кандидатът 
трябва да има най‐малко една друга организация за партньор.  

Продължителността на проекта може да бъде до 30 месеца.  

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

КОНКУРС ЗА ИЛЮСТРАЦИЯ НА ТЕМА „НОНСЕНС ПРИКАЗКИ“  

Краен срок: 1 юни 2016 г.  

Университетът  в  Глостършър  обявява  поредното  издание  на  конкурса  за 
разказвателна илюстрация. Тази година той е на тема „Нонсенс приказки”.  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm
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В  конкурса  могат  да  участват  студенти,  навършили  18  години,  начинаещи  и 
утвърдени  художници  от  цял  свят.  Няма  такса  за  участие.  Тяхната  задача  е  да 
представят илюстрация, която разказва нонсенс приказка. 

„Пеем безсмислени рими на децата си, говорим с недомлъвки, когато не искаме 
да приемем фактите и обвиваме най‐съкровените си тайни в абсурд. Нонсенсът 
се опитва да обясни необяснимото, той се бори в съзнанието ни с логическото и 
сетивното”, обясняват организаторите.  

Селекционираните  илюстрации  ще  бъдат  включени  в  изложба  в  Челтнъм, 
Великобритания, и в издание. 

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

МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО РЕГУЛАЦИИ НА МЕСТНИТЕ 

ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ, 5 – 16 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.,ТОРИНО, ИТАЛИЯ  

Краен срок: 5 юни 2016 г.  

Международното  лятно  училище  по  регулации  на местните  публични  услуги  е 
проектирано  като  интензивен  семинар,  който  съчетава  теоретични  и 
практически курсове. По‐конкретно, то е разделено на три части: 

‐ Теория,  икономически  модели  и  аналитични  инструменти  за  местно 
регулиране; 

‐ Секторен анализ (например воден цикъл, градски отпадъци) и примери на 
решения от отделни страни; 

‐ Посещения на място и практически опит с виртуални казуси, разработени 
от работните групи. 

За:  студенти  последен  курс,  специализанти  и  докторанти,  и  служители  от 
публичната администрация и регулаторните агенции. 

Повече информация: http://turinschool.eu/

СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МНОГОГОДИШНИЯ ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОДУКТИ В ЕС  

Краен срок: 9 юни 2016 г., 17.00 ч. (брюкселско време)  
Целта  на  поканата  е  да  се  приложи Действие  9  от  съобщението  на  Комисията  
„20 действия за безопасни и съответстващи на изискванията продукти за Европа: 
многогодишен план за действие по отношение на наблюдението на продукти в 
ЕС” (COM(2013)76), с финансова подкрепа от страна на ЕК. 
Основната  цел  е  да  се  повиши  ефективността  на  надзора  на  пазара  чрез 
подобряване на координацията на практическите действия по прилагане. 

http://www.urban-mag.com/bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%E2%80%9E%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
http://turinschool.eu/iss
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Поради  това  Комисията  иска  да  подкрепи  съвместни  действия  за  надзор  на 
пазара  и  други  проекти,  които  допринасят  за  по‐ефективно  и  ефикасно 
наблюдение на пазара за продукти в рамките на вътрешния пазар. Кандидатите 
следва  да  са  от  28‐те  страни  от  ЕС,  страните  от  ЕИП  Исландия,  Лихтенщайн  и 
Норвегия, и Швейцария, която може да участва в действието, но не може да се 
възползва от съфинансиране, което е ограничено до страни от ЕС и ЕИП. 

Общият  бюджет,  предназначен  за  съфинансирането  на  проекти,  възлиза  на 
750 000 евро. 

Максималната продължителност на проектите е 36 месеца. 

Финансовата помощ е в размер до 50% при участие на представители от 5 или 
повече страни от ЕС и ЕИП. 

Финансовата помощ е в размер до 80% при участие на представители от 10 или 
повече страни от ЕС и ЕИП. 

Кандидатстващите  консорциуми  (т.е.  координатор  плюс  неговите  партньори) 
трябва да се състоят от най‐малко три (3) различни юридически лица, намиращи 
се  в  най‐малко  три  (3)  държави  членки,  за  предпочитане  от  икономически, 
социално и културно различаващи се части на Европа. Консорциумът трябва да 
включва  най‐малко  една  организация,  която  има  опит  и/или  участва  в 
реализирането на програми за обучението по предприемачество на младежи, и 
една  организация  с  доказани  знания  и  опит  в  прилагането  на  кооперативния 
модел.  

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

ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  

Краен срок: 14 юни 2016 г., 17:30 ч.  

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, 
чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и 
гъвкави форми на  организация на  труд и  управлението на  човешките ресурси, 
което, от своя страна, се очаква да подобри качеството на работните места и да 
рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. 
Процедурата също така цели да насърчи  географската мобилност на работната 
сила в  страната,  като подкрепи работодателите  чрез осигуряване на  транспорт 
на  наетите  в  предприятията  лица,  вкл.  с  цел  запазване  на  тяхната  заетост  и 
повишаване  нивата  на  устойчива  заетост,  когато  работното  място  е  извън 
населеното място на тяхната месторабота. 

Повече информация: http://esf.bg/

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8736&lang=en&title=Joint-enforcement-actions-under-the-multi-annual-action-plan-for-the-surveillance-of-products-in-the-EU
http://esf.bg/procedures/dobri-i-bezopasni-usloviya-na-trud/
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МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ „СОФИЯ 2016” 
(ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА СОЛО ТРОМПЕТ, КОРНЕТ ИЛИ ФЛЮГЕЛХОРН И 

СТРУНЕН ОРКЕСТЪР)  

Краен срок: 15 юни 2016 г.  

В  конкурса  имат  право  да  участват  кандидати  от  всички  страни,  родени  след 
1974 г.  Произведенията  трябва  да  са  за  14‐струнни  (4‐4‐3‐2‐1)  и  соло  тромпет 
(или флюгелхорн, или тромпет) по избор на автора.  

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

ДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ПАУТАЛИЯ”,  
1 – 3 ЮЛИ 2016  

Краен срок: 24 юни 2016 г.  

Цел:  Да даде  поле  за  изява  на фолклорни  състави и  изпълнители от  различни 
държави,  които  да  покажат  богатството  на  своя  фолклор;  да  съхрани  и 
популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно 
място.  Конкурсът  е  включен  в  Програмата  за  подпомагане  на  деца  с  изявени 
дарби  на  Министерство  на  културата,  по  която  ще  бъдат  отпуснати  3 
едногодишни стипендии за индивидуални изпълнители по народно пеене от 15‐ 
до 17‐годишна възраст.  

Конкурсът се провежда в 3 раздела:  

‐ Народни танци; 

‐ Народни песни (солови изпълнители и фолклорни формации); 

‐ Авторска песен. 

В  категорията  индивидуални  изпълнители  по  народно  пеене  от  15‐  до  17‐
годишна възраст ще бъдат присъдени 3 едногодишни стипендии. 

Ще  бъдат  присъдени  и  2  еднократни  стипендии  от  500 лв.,  осигурени  от 
Фондация  „Проф.  Кирил  Стефанов”,  за  двама  индивидуални  изпълнители  по 
народно пеене от 13‐ до 14‐годишна възраст. 

Повече информация: http://bratstvokn.org/

 

http://www.sofia.bg/display.asp?ime=kompozitsiya_2016
http://bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3A2009-08-10-18-53-43&catid=45%3A2009-08-10-18-06-55&lang=bg
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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: НАМАЛЯВАНЕ НА 

БЕЗРАБОТИЦАТА СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА И СЪЗДАВАНЕ НА КООПЕРАЦИИ  

Краен срок: 30 юни 2016 г., 17.00 ч. (брюкселско време)  

Общата  цел  на  настоящата  покана  е  насочена  към  формиране  на  добри 
практики в борбата  с младежката безработица и подкрепа  за младите  хора  за 
работа  в  кооперации,  както  и  към  специални  програми,  схеми  и  модули  за 
обучение  на  младите  хора  за  създаване  и  ръководене  на  кооперативни 
предприятия. 

Кандидатите трябва да са установени в една от 28‐те държави членки на ЕС. 

Общият  бюджет,  предназначен  за  съфинансирането  на  проекти,  възлиза  на 
450 000 евро. 

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. 

Максимална  подкрепа  на  ЕС  е  до  70%  от  общата  стойност  на  допустимите 
разходи. 

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

ЕКООБЩИНА  

Краен срок: 30 юни 2016 г.  

Посолството  на  Франция  в  България,  с  подкрепата  на  Европейския  съюз  в 
рамките на ОП „Околна среда” 2014 – 2020 г., в партньорство с Министерството 
на  околната  среда  и  водите  и  Министерството  на  регионалното  развитие  и 
благоустройството  и  под  високия  патронаж  на  президента  на  Република 
България, организира конкурс със заглавие „ЕКООБЩИНА”, който има за цел да 
награди българските общини, които са най‐ангажирани с целите на устойчивото 
развитие и борбата с глобалното затопляне на климата. 

Конкурсът  е  в  два  раздела  –  за  общини  с  население  под  10 000  жители  и  за 
общини с население над 10 000 жители, в следните категории: 

‐ Устойчиво управление на водите 
‐ Устойчиво управление на битовите отпадъци 
‐ Устойчива мобилност 
‐ Енергийна ефективност на сградите 

Всички общини могат да подадат своята кандидатура, изпращайки съответните 
въпросници  и  спазвайки  регламента  на  конкурса.  Гражданите,  от  своя  страна, 
могат  да  насърчат  изпълнението  на  иновативни  устойчиви  проекти,  като 
подкрепят кандидатурата на своята община в социалните мрежи. Общините са 
поканени  да  вземат  участие  в  семинарите  ЕКООБЩИНА,  които  ще  представят 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769
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всяка  една  от  тематиките  на  конкурса  и  ще  се  проведат  с  участието  на 
международни  експерти.  Градовете  лауреати  ще  получат  званието 
„ЕКООБЩИНА 2016”, а техният екип ще се възползва от възможността да участва 
в  учебно  пътуване  във  Франция,  за  да  почерпи  опит  от  френските  експертни 
знания  и  практически  поуки.  Конкурсът  е  отворен  за  участието  на  всички 
български  общини,  които  в  края  на  първия  етап  на  конкурса  (30  юни  2016) 
изпълнят всички условия по‐долу: 

‐ да  са  участвали  в  поне  един  от  четирите  семинара,  организирани  от 
Посолството на Франция в България в рамките на конкурса; 

‐ да са изпратили до Посолството по поща или по електронен път надлежно 
попълнен  въпросник  (съответстващ  на  категорията,  в  която  общината 
кандидатства  за  званието  ЕКООБЩИНА),  който  ще  бъде  публикуван  на 
сайта на конкурса ecoobchtina.bg. 

Повече информация: http://ecoobchtina.bg/

YOUTH CITIZEN ENTREPRENEURSHIP COMPETITION: ОВЛАСТЯВАНЕ НА 

МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ СВЯТ  

Краен срок: 30 юни 2016 г.  

Конкурсът  на  Digital  Experts  United,  Goi  Peace  Foundation  и  Stiftung 
Entrepreneurship кани участници от цял свят, за да представят своите иновативни 
идеи и проекти с обществено въздействие,  което ще спомогне за постигане на 
една или повече от 17‐те цели на устойчивото развитие (ЦУР). 

За да бъдат допуснати, кандидатите трябва да бъдат: 
‐ на възраст между 15 и 35 години; 
‐ да  ръководят  предприятието,  допринасящо  за  ЦУР,  под  формата  на 

бизнес, организация с нестопанска цел, или неформална програма. 

Може да се представи идея или проект. 

Повече информация: https://www.entrepreneurship‐campus.org/

ANIMAGO AWARD 2016 DIGITAL ART COMPETITION:  
3D ANIMATION & STILL | VISUAL EFFECTS | VISUALIZATION 

Краен срок: 30 юни 2016 г.  

Наградата Animago  отличава най‐добрите  творби в областта на 3D  анимация и 
фонография,  визуални  ефекти  и  визуализация  от  1997 г.  насам.  За: 
професионалисти и креативни хора с фокус върху цифровите медии. 

Награда: по три във всяка категория. 

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

http://ecoobchtina.bg/
https://www.entrepreneurship-campus.org/about-the-competition/
http://www.animago.com/en/award/
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CONFINTEA FELLOWSHIP PROGRAMME BY UNESCO  

Краен срок: 30 юни 2016 г.  

През  2016 г.  Институтът  на  ЮНЕСКО  за  учене  през  целия  живот  (UIL)  ще 
предложи  шест  CONFINTEA  стипендии  за  период  от  един  месец  на  държавни 
служители  и  представители  на  организации  на  гражданското  общество,  които 
работят  на  ключови  позиции  в  областта  на  обучението  за  възрастни  и 
образованието  (ALE)  в  държавите  членки  на  ЮНЕСКО.  Стипендиантите  се 
избират  въз  основа  на  своя  потенциал  да  разработят  национални  стратегии  в 
съответните страни.  

Повече информация: http://uil.unesco.org/

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА 

РАЗВИТИЕТО И НАСЪРЧАВАНЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ В 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

Краен срок: 1 юни 2016 г.  

Конкретната  цел  на  настоящата  покана  за  представяне  на  концепции 
(впоследствие  –  на  предложения)  е  да  се  осигури  подкрепа  и  насърчаване  на 
качеството  на  образованието  за  развитие  и  повишаването  на  осведомеността 
сред европейската общественост. Предложените проекти трябва да насърчават 
нарастващата осведоменост и критичното разбиране на ролята, отговорностите 
и начина на живот на обществото по отношение на един взаимнозависим свят. 
Те  трябва  да  мотивират  ефективно  участие  в  местни  и  глобални  действия  в 
подкрепа  на  социалните,  икономическите  и  екологичните  измерения  на 
устойчивото развитие. 

Обособена позиция 1: Глобално образование и обучение и провеждане на 
кампании  и  застъпнически  проекти,  ръководени  от  организации  на 
гражданското  общество  или  асоциации  на  организации  на 
гражданското общество, от страните членки на ЕС. 

Обособена позиция 2: Глобално образование и обучение и провеждане на 
кампании  и  застъпнически  проекти,  водени  от  организации  на 
гражданското  общество  или  асоциации  на  организации  на 
гражданското общество от страните членки на ЕС‐13. 

http://uil.unesco.org/call-applications-confintea-fellowship-programme-2016


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  5 / 2016 

стр.16

Обособена  позиция  3:  Финансова  подкрепа  за  трети  страни  –  водена  от 
организации  на  гражданското  общество  или  асоциации  на 
организации на гражданското общество от страните членки на ЕС. 

Обособена позиция 4: Глобално образование и обучение и провеждане на 
кампании  и  застъпнически  проекти,  водени  от  местен  орган  или 
асоциация на местните власти, от страните членки на ЕС. 

Всяка обособена позиция има два варианта: 

Вариант 1 ‐ Глобално образование и обучение 

Вариант 2 ‐ Кампании и застъпничество 

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

СТИПЕНДИИ НА GLOBAL GOOD FUND ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ  

Краен срок: 1 юни 2016 г.  

Global Good Fund  предлага 15‐месечна програма  за развитието на лидерство  у 
млади социални предприемачи от цял свят.  

Процесът на кандидатстване съдържа 4 фази: 

Част 1: Предварителен въпросник. Краен срок: 1 юни 2016; 

Част 2: Кратко видео. Краен срок: 20 юни 2016; 

Част  3:  Писмена  част  за  оценка  на  лидерство,  предприемачество  и  социално 
въздействие. Краен срок: 20 юли 2016; 

Част  4:  Два  часа  виртуална  посещение  на  място  с  екипа  на  Global Good  Fund 
фонд. Октомври 2016. 

Всички кандидати ще бъдат уведомени за селекцията през декември 2016. 

За: Млади социални предприемачи, под 40‐годишни. 

Повече информация: http://www.globalgoodfund.org/

СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И 
ГЛОБАЛНАТА ПОЛИТИКА, ИТАЛИЯ  

Краен срок: 7 юни 2016 г.  

Целта  на  тази  тригодишна  Ph.D.  програма,  изцяло  на  английски  език,  е  да  се 
осигури  образователна  пътека,  която  ще  даде  възможност  на  участниците  не 
само  да  извършват  академични  изследвания,  но  също  така  да  направят 
професионална кариера в рамките на широк кръг международни, национални и 
регионални структури, както в частния, така и в публичния сектор. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458959859316&do=publi.detPUB&aoref=151103&page=1&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&orderby=upd&searchtype=QS&userlanguage=en
http://www.globalgoodfund.org/fellowship-program/
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Тя включва следните научни области: 

‐ Право в областта на селското стопанство, храните и агроекологията; 

‐ Международно публично право; 

‐ Политическа икономия; 

‐ Политическа философия. 

За: граждани от всички националности, завършили с отличие магистратура. 

Повече информация: http://www.santannapisa.it/

ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ЧИРАКУВАНЕ И 
СТАЖОВЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР В ЦЯЛА ЕВРОПА  

Краен срок: 9 юни 2016, 17.00 ч. (брюкселско време)  

Общата  цел  на  настоящата  покана  е  да  се  улесни  навлизането  на 
висококачествени работни места, чиракуване и стажове в туристическия сектор в 
целия ЕС, с особен акцент върху малките и средните предприятия. Кандидатите 
трябва да са установени в една от 28‐те страни на ЕС. 

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 
500 000 евро. 

Максималната продължителност на проектите е 18 месеца. 

Приносът на ЕС ще бъде до 75% от общата стойност на допустимите разходи. 

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

HERCULE III PROGRAMME 2014 – 2020: 3 ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Краен срок: вж. в текста  

Годишната  работна  програма Hercule  III  за 2016 г.  има  следните  три  покани  за 
подаване на предложения: 

1. Техническа  помощ  –  Набирането  на  проектни  предложения  за  техническа 
помощ  приканва  националните  и  регионалните  администрации  да  подават 
заявления  за  действия  за  укрепване  на  техния  оперативен  и 
административен  капацитет,  за  борба  с  измамите,  корупцията  и  други 
нередности,  извършени  срещу  финансовите  интереси  на  Съюза.  Крайният 
срок за подаване на заявления е 09 юни 2016 г. 

2. Правно  обучение  и  изследвания  –  Набирането  на  проектни  предложения 
Правно  обучение  и  изследвания  приканва  националните  и  регионалните 

http://www.santannapisa.it/en/formazione/phd-human-rights-and-global-politics-legal-philosophical-and-economic-challenges
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing-quality-jobs%2C-apprenticeships-and-traineeships-in-the-tourism-sector-across-Europe
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администрации, научни институти, университети, НПО да подадат заявления 
за  действия,  които  да  развият  изследователски  дейности  (включително  за 
сравнително  право),  организиране  на  конференции  (включително  на 
годишна среща на президентите на асоциациите за европейско наказателно 
право),  както  и  действия  за  повишаване  на  информираността  на  съдебната 
власт  и  други  клонове  на  правната  професия  за  защита  на  финансовите 
интереси на Съюза. Крайният срок за подаване на заявления е 16 юни 2016 г. 

3. Обучение  и  конференции  –  Набирането  на  проектни  предложения  за 
обучение  и  конференции  приканва  националните  и  регионалните 
администрации,  научни  институти,  университети,  неправителствени 
организации  да  подават  заявления  за  действия,  като  например 
организирането  на  целенасочени  специализирани  и  за  анализ  на  риска 
семинари,  конференции,  насочени  към  защита  финансовите  интереси  на 
Съюза. Действията на обучение  също са предназначени да  създадат мрежи 
между  държавите  членки,  присъединяващите  се  страни,  страните 
кандидатки, държавите извън ЕС и международни обществени организации, 
с  цел  улесняване  на  обмена  на  информация,  опит  и  най‐добри  практики. 
Крайният срок за подаване на заявления е 23 юни 2016 г. 

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

МЕЖДУНАРОДНО УЧИЛИЩЕ ПО ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ,  
28 АВГУСТ – 2 СЕПТЕМВРИ 2016, ГЕРМАНИЯ  

Краен срок: 15 юни 2016 г.  

Международното  училище  по  енергийни  системи  (ISES  2016)  на 
Forschungszentrum  Julich  кани  млади  изследователи  и  млади  специалисти  в 
областта  на  енергийните  технологии,  икономиката,  политическите  науки  и 
сродните  дисциплини  да  обсъдят  предизвикателствата  на  настоящите  и 
бъдещите енергийни системи.  

Повече информация: http://www.fz‐juelich.de/

https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule-iii_en
http://www.fz-juelich.de/iek/iek-ste/DE/ises_2016/artikel_long.html?nn=1853802
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД 

СТАНДАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ 

ГРАДИНИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 72 стр. 

Представени  са  национални  и  международни  документи  във  връзка  с 
необходимите  изисквания  към  физическата  среда  в  училищата  и  детските 
градини.  Сред  тях  присъстват  национални  инициативи  (закони,  правилници, 
указания и програми), стандарти и минимални изисквания за физическата среда, 
планове, ръководства и др. 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 69 стр. 

Систематизирана  е  информацията  за  учебните  програми  и  предмети  (със 
съответния  хорариум)  в  отделните  етапи  на  училищното  образование  в  10 
страни  членки  на  ЕС  (Австрия,  Германия,  Естония,  Испания,  Латвия,  Полша, 
Финландия, Франция, Холандия и Чехия). 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В 

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 57 стр. 

Реферативният  обзор  излага  съвременното  разбиране  за  качеството  на 
училищното  образование  с  политиките  и  подходите  за  неговото  оценяване  в 
Европа. Разгледани са основните аспекти на външното (статут, отговорни органи, 
рамки,  процедури,  резултати,  значение,  квалификация  на  оценяващите)  и 
вътрешното  (статут,  участници, мерки за подпомагане, приложение и значение 
на  резултатите)  оценяване.  Резюмирани  са  държавните  политики  по 
проблематиката  в  Белгия  (Френскоговореща общност), Дания,  Естония,  Полша, 
Румъния  и  Финландия.  Представен  е  и  моделът  за  постигане  на  отлични 
постижения на Европейската фондация по управление на качеството. 
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ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 38 стр. 

Изтъкнато е, че оценяването на учениците в държавите членки на ЕС се отличава 
с използването на разнообразни инструменти, методи и практики, формирани в 
резултат  на  дългогодишни  традиции.  Оценките  също  се  диференцират  по 
различни  аспекти:  вътрешни или  външни,  текущи или  крайни,  като  освен  това 
притежават  различна  тежест.  В  реферативния  обзор  са  представени  системите 
на  оценяване  в  Австрия,  Германия,  Естония,  Испания,  Латвия,  Полша, 
Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция. 

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА В РАЗЛИЧНИ 

ДЪРЖАВИ 

Реферативен обзор, 53 стр. 

В  реферативния  обзор  е  представено  ръководство  за  спиране  на  насилието  в 
училищата, подготвено от ЮНЕСКО и предназначено за учители. Разгледани са 
също нормативни и политически документи за превенция и предотвратяване на 
насилието в училищата в Австрия, Великобритания (Англия), Германия, Малта и 
Финландия.  Накрая  е  приложен  списък  с  други  източници  на  информация  по 
проблематиката. 

КРИТЕРИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И 

ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ 

Реферативен обзор, 55 стр. 

Систематизирани  са  основните  резултати  на  международната  конференция 
„Европейски  практики  за  избор и  разпространение на  учебници”,  проведена  в 
София  през  2010 г.  Представени  са  нормативните  уредби,  критериите  и 
процедурите  по  одобряване на  учебници  в Австрия,  Белгия  (Френскоговореща 
общност), Германия, Италия, Канада, Полша, САЩ, Словакия, Унгария, Франция, 
Холандия и Швеция. Приложени са също ръководните принципи за качествени 
учебници на Бюрото по образование на Хонг Конг, като накратко е представен и 
софтуер за анализ на съдържанието на учебник. 

 


