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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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ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА НОВИ ПРОЕКТИ В ПРОГРАМАТА НА  
„ПЛОВДИВ 2019“  

Краен срок: 10 юли 2016 г.; 10 октомври 2016 г.; 10 декември 2016 г.  

Отворената покана за нови проекти в програмата на „Пловдив 2019“ предоставя 
възможност за осъществяване на културни проекти в партньорство с фондация 
„Пловдив 2019”. Поканата има за цел да обогати програмата, заложена в 
апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на културата, с нови 
идеи и партньорства. 

Кандидатурите следва условно да се разпределят в 4 програмни направления, 
според структурата на артистичната програма на „Пловдив 2019” с мотото 
„Заедно/Together”. Платформите предлагат само идейна рамка, която не е 
обвързана с конкретните проекти от апликационната книга на Пловдив за 
Европейска столица на културата: 

>> FUSE / СЛИВАНЕ – Включва темите за интеграция на етноси, поколения, 
територии, различни социални групи и религии. 

>> REVIVE / ВЪЗРАЖДАНЕ – Платформата е ориентирана към нови начини за 
съхраняване и представяне на миналото и поставянето на културното 
наследство в съвременен контекст, излизайки от стереотипите на 
туристическата атракция.  

>> TRANSFORM / ТРАНСФОРМИРАНЕ – Отнася се за преосмисляне и 
„рециклиране” на забравени и изоставени градски пространства, както и 
промяна в начина на възприемането им.  

>> RELAX / РЕЛАКСИРАНЕ – Платформата е свързана с популяризиране на 
устойчив начин на живот с понятия като „бавен живот” (Slow) или 
„дерастеж” (Degrowth).  

Право да участват имат:  

– Търговски дружества, кооперации и неправителствени организации от 
Пловдив, страната и чужбина; 

– Общински и държавни институции; 

– Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите; 

– Пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в 
Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са 
установени). 

Повече информация: http://plovdiv2019.eu/

 

http://plovdiv2019.eu/projects/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
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КОНКУРС С НАГРАДИ ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА НА 

ТЕМА „БЪЛГАРИЯ – ДЪРЖАВА НА ДУХА”  

Краен срок: 15 юли 2016 г. включително  

Организатори: Информационен център „Европа директно” Плевен, НЧ 
„Напредък 1871” Никопол  

Осмисляйки мисли и цитати за България, българите и всичко свързано с тях на 
видни личности от други държави в миналото и сега, нарисувайте вашата 
представа за: България, българите, българската история, природата, фолклора и 
обичаите, бита, културата, достиженията на българските учени, архитектурата, 
гостоприемството и трудолюбието, смелостта и храбростта на българските 
войни. При необходимост потърсете помощта на Вашите родители и 
ръководители.  

Материалите, инструментите и техниката на рисуване – по избор. Рисунките 
трябва да са в оригинал! Размери на паната – по избор. Разходите по 
изпращането са за сметка на подателя. Творбите не се връщат. Организаторите 
си запазват правата върху тях. 

‐ Възраст на участниците: от 7 до 18 години  

‐ Размер на картините – 35 см./50 см. 

‐ Рисунки с размер под горепосочените ще бъдат дисквалифицирани! 

‐ Всяко дете може да изпрати до 2 рисунки и 1 пано. 

‐ Творбите се приемат с пощенско клеймо до 15 юли 2016 г. включително 
на адрес: „НЧ Напредък 1871”, ул. „Христо Ботев” №6, гр. Никопол, 5940 

‐ Не се допускат за участие ученици от училищата по изкуства. 

Повече информация: http://wp.flgr.bg/

НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР  
„БОГОРОДИЧНА СТЪПКА”,  
27 И 28 АВГУСТ 2016 Г., СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ 2016  

Краен срок: 17 юли 2016 г.  

В събора вземат участие: 

‐ групи,  представящи  народни  традиции  и  обичаи  –  един  обичай  в 
рамките на 10 минути; 

‐ фолклорни певчески и инструментални групи – до две произведения – с 
обща продължителност от 5 до 8 минути; 

‐ танцови групи и ансамбли – програма в рамките на 10 минути; 

http://wp.flgr.bg/2016/03/15/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF/
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‐ индивидуални изпълнители (до двама от колектив) – една бавна и една 
бърза песен с обща продължителност до 5 мин. за всеки индивидуален 
изпълнител. 

Организатори: 

Община Стара Загора 

Съюз на тракийските дружества в България 

Тракийско дружество „Одринска епопея” Стара Загора 

Общество за фолклор 

Кметство Старозагорски минерални бани 

НЧ „Христо Ботев 1952“ Старозагорски минерални бани 

Повече информация: http://wp.flgr.bg/

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/

URGENT ACTION FUND НАБИРА ПРОЕКТИ  

Краен срок: текущ  

Фонд за спешни действия за човешките права на жените (Urgent Action Fund for 
Women's Human Rights – UAF) е феминистки активистки фонд, който предоставя 
малки експресни  грантове на жени и  трансправозащитници от цял свят,  когато 
сигурността  им  е  застрашена  поради  техния  активизъм  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. 

http://wp.flgr.bg/2016/03/15/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
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UAF  е  създаден,  за  да  запълни  празнина  във  финансирането,  която  дава 
възможност  на  организациите  да  реагират  по  гъвкав  начин  на  спешни, 
непредвидени ситуации, които не са били планирани или включени в бюджета 
им. UAF има два дъщерни фонда – UAF фонд за Африка и още един за Латинска 
Америка.  В момента фондът  на UAF,  базиран  в  САЩ  (с  офиси  в  Калифорния  и 
Ню Йорк), е фокусиран върху останалата част от света, включително и България. 

Фондът за спешни действия за човешките права на жените предоставя субсидии 
в две категории: 

1. Юридически  или  законодателни  действия  по  потенциален  случай  или 
действия, които имат за цел да защитят  по вече установен случай. 

2. Защита  и  сигурност  на  защитниците  на  правата  на  жените,  вкл. 
евакуационни грантове. 

В  рамките  на  тези  категории  може  да  се  работи  по:  укрепване  на  мира, 
екологична  защита,  поземлени права,  права на LGBTQ,  репродуктивни права и 
други. 

Повече информация: http://urgentactionfund.org/

ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН „СЪЗДАВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО”  

Краен срок: 1 юли 2016 г.  

Конкурсът е за нови идеи за продукти, полезни за обществото и икономиката, в 
7 категории. 

Награда: Голямата награда е 20 000 USD.  

Повече информация: http://contest.techbriefs.com/

ERASMUS+ ‐ KEY ACTION 2 – CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF 
YOUTH  

Краен срок: 1 юли 2016 г.  

Проектите  за  изграждане  на  капацитет  следва  да  са  транснационални  и  да 
включват минимум 3  участващи организации от 3  различни държави,  от  които 
поне една е страна по програмата и една е допустима страна партньор. 

Максималната подкрепа за проект е 150 000 евро.  

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

 

http://urgentactionfund.org/
http://contest.techbriefs.com/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/call-for-proposal-capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
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VP/2016/005 EASI ‐ EURES – CROSS‐BORDER PARTNERSHIPS AND 
SUPPORT TO COOPERATION ON INTRA‐EU MOBILITY FOR EEA 
COUNTRIES AND SOCIAL PARTNERS 

Краен срок: 8 юли 2016 г.  

Европейският  съюз  очаква  предложения  за  своята  програма  за  заетост  и 
социална иновации (EaSI) за периода 2014 – 2020 г. 

Поканата се състои от четири направления в съответствие с годишната работна 
програма за безвъзмездни средства и обществени поръчки за EaSI 2016: 

‐ Първото  направление  ще  подкрепя  трансгранични  партньорства  за 
изпълнение на целите на EURES; 

‐ Второто  направление  ще  развива  нови  форми  на  сътрудничество  за 
интеграция на пазара на труда в трансграничните региони; 

‐ Третото направление ще се  стреми да улесни мобилността на работната 
сила между  Европейския  съюз и  страните  от  ЕИП,  както  и да  подпомага 
изпълнението и експлоатацията на мрежата EURES в страните от ЕИП; 

‐ Четвъртото  направление  ще  подкрепя  по‐тясно  сътрудничество  на 
членовете на EURES със социалните партньори. 

Общият  бюджет,  предназначен  за  съфинансирането  от  ЕС  на  проекти  по 
настоящата покана, възлиза на 4 650 000 евро. 

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

4 TOMORROW ASSOCIATION – КОНКУРС ЗА ПОСТЕР НА ТЕМА  
„ДА ПРЕВЪРНЕМ ЕКСТРЕМИЗМА В МИНАЛО”  

Краен срок: 10 юли 2016 г.  

За: всички заинтересовани в графичния дизайн или визуалните изкуства.  

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

EIT‐KICS‐2016: ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ОБЩНОСТИ НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ  

Краен срок: 14 юли 2016 г., 17:00 ч. (брюкселско време)  

Поканата  покрива  приоритетните  области:  EIT  „Храни“  (храни  за  бъдещето: 
устойчива  верига  на  доставка  от  източниците  към  потребителите)  и  EIT 
„Промишлено производство“ (промишлено производство с добавена стойност).  

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

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=488&furtherCalls=yes
http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/community-for-tomorrow
http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics
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КОНКУРС ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА НАГРАДА  

Краен срок: 15 юли 2016 г.  

Европейската  младежка  награда  е  паневропейски  конкурс  сред  социално 
ангажирани  и  креативни  предприемачи,  стартиращи  фирми,  дизайнери, 
производители, разработчици на приложения, журналисти, писатели, студенти, 
на възраст под 33 години, които използват интернет и мобилните технологии, за 
създаване  на  социално  въздействие.  Представеният  проект,  продукт  или 
прилагането може да бъде на всеки език. 

Изпратените материали трябва да бъдат направени в една от седемте категории 
на Европейската младежка награда: 

1. Healthy Life 

2. Smart Learning 

3. Connecting Cultures 

4. Go Green 

5. Active Citizenship 

6. Money Matters 

7. Open Innovation 

Повече информация: http://www.eu‐youthaward.org/

GLOBAL PETER DRUCKER ESSAY CHALLENGE  

Краен срок: 15 юли 2016 г.  

Конкурсът  има  за  цел  да  допълни  и  обогати  интердисциплинарния  обмен  на 
мнения и идеи в Световния форум на името на Питър Дракър. 

За  участие  изпратете  свое  есе  по  темата  „Новите  предприемачи  –  пионери  в 
икономиката и обществото?” 

За: студенти и професионалисти на възраст между 18 и 35 години.  

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

ART MOVES – МЕЖДУНАРОДЕН БИЛБОРД АРT КОНКУРС, ТОРУН, 
ПОЛША  

Краен срок: 20 юли 2016 г.  

Целта  на  конкурса  е да  се  популяризира билборд изкуството и да  се  насърчат 
творците, които го създават.  

http://www.eu-youthaward.org/content/eya2016-your-timeline-action
http://www.druckerchallenge.org/
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Темата за тази година: 

Под натиск. Как да бъдем себе си в съвременния репресивен свят? 

За: всички художници, които се интересуват от билборд изкуство, с акцент върху 
младите.  

Повече информация: http://artmovesfestival.org/

УЧАСТВАЙТЕ В ESKILLS FOR JOBS 2016 EUROPEAN VIDEO COMPETITION  

Краен срок: 31 юли 2016 г.  

Конкурсът  се организира  в  рамките на инициативата на  Европейската  комисия 
eSkills for Jobs и цели да отличи европейски граждани с добри дигитални умения 
и отлична грамотност в сферата на ИКТ.  

Тази година надпреварата тече в 3 категории:  

‐ Young digital talent (16 – 25 години) – насочена към младите хора с интерес 
към програмирането, които искат да разработят видеоигра 

‐  Innovative  App  developer  (18  –  35  години)  –  насочена  към  иновативни 
разработчици на приложения 

‐ Outstanding digital skills developer – насочена към учители, които завършат 
онлайн курса „Развивайте е‐умения в класната стая“ и участват с видео как 
развиват дигиталните умения на учениците си.  

Повече информация: http://idg.bg/eskills2015‐2016/

COMPETITION YOUNG DIGITAL TALENT  

Краен срок: 31 юли 2016 г.  

Млади хора между 16 и 26 години, с интерес към програмирането, могат да се 
включат в категорията Young Digital Talent. Те трябва да разработят видеоигра и 
да качат видеото в YouTube. 

Всички  желаещи  трябва  да  създадат  своята  игра,  използвайки  Scratch,  да 
публикуват  видеото  в  своя  Youtube  канал  и  да  попълнят  регистрационната 
форма.  Първоначалният  подбор  ще  се  основава  на  броя  на  харесванията  в 
хранилището на Scratch и  уменията  за компютърно мислене, демонстрирани в 
създаването  на  видеоиграта.  Одобрените  кандидатури  ще  бъдат  поместени  в 
официалния  YouTube  канал  на  eSkills  for  Jobs,  където  отново  ще  събират 
харесвания  и  споделяния.  Награди  в  тази  категория  са  предвидени  за  един 
победител и един подгласник.  

Организатор: Европейската комисия в рамките на инициативата eSkills for Jobs.  

Повече информация: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/

http://artmovesfestival.org/
http://idg.bg/eskills2015-2016/videocompetition
http://eskills4jobs.ec.europa.eu/young-digital-talent
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COMPETITION INNOVATIVE APP DEVELOPER  

Краен срок: 31 юли 2016 г.  

За:  всички  на  възраст  между  18  и  35  години  с  интереси  в  програмирането  и 
разработването на приложения. 

Участниците имат възможност да демонстрират своя предприемачески дух, като 
създадат прототип на приложение.  

От  кандидатите  се  очаква  да  имат  основни  познания  по  програмиране, 
креативни идеи и предприемачески умения и да успеят да създадат прототип на 
идеята  си.  Проектите  ще  бъдат  оценявани  от  разработчици  на  приложения,  а 
победителят ще получи стипендия за 12‐седмично обучение по програмиране в 
The  App  Academy  в  Амстердам.  Курсът  ще  се  провежда  в  работно  време  в 
периода януари – март 2017 г. 

Организатор: Европейската комисия в рамките на инициативата eSkills for Jobs. 

Повече информация: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/

COMPETITION OUTSTANDING DIGITAL SKILLS DEVELOPER  

Краен срок: 31 юли 2016 г.  
Конкурсът е насочен към учители, които завършат безплатното онлайн обучение 
„Развивайте  е‐умения  в  класната  стая“  и  участват  с  видео  как  развиват 
дигиталните умения на учениците си.  
Всеки кандидат трябва да изготви видео с максимална дължина 3 минути, което 
представя  урок  или  дейност,  която  се  фокусира  върху  повишаването  на  е‐
уменията  на  учениците.  В  категорията  ще  бъдат  отличени  победител  и 
подгласник, като разходите за тяхното пътуване и нощувките ще бъдат покрити 
от инициативата eSkills for Jobs. 
Всички  победители  и  подгласници  ще  бъдат  наградени  на  конференцията  на 
eSkills for Jobs през октомври месец в Братислава, Словакия. 
Организатор: Европейската комисия в рамките на инициативата eSkills for Jobs. 
Повече информация: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/

EUROPEAN DRUG PREVENTION PRIZE – YOUTH INNOVATION IN DRUG 
PREVENTION  

Краен срок: 31 юли 2016 г.  
Участвайте, като представите проект, включващ млади хора под 25 години. 
Оценяват  се  нови  и  креативни  идеи,  които  могат  да  служат  като  ресурс  за 
политици, изследователи, практици и специалисти и да бъдат добър пример за 
младите хора в по‐нататъшното развитие на нови проекти. 
Награда: статуетка и 5 000 евро.  
Повече информация: http://www.coe.int/

http://eskills4jobs.ec.europa.eu/innovative-app-developer
http://eskills4jobs.ec.europa.eu/outstanding-digital-skills-developer
http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Initiatives/PreventionPrize/default_en.asp
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

СТИПЕНДИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИ, ТУРЦИЯ  

Краен срок: текущ  

Turkiye  Scholarships  стартира  програма  за  научни  изследвания  с  цел  да  се 
насърчи работата на международни изследователи и учени с турски учени и да 
се допринесе за развитието на международното научно взаимодействие между 
изследователите.  

Програмата за научни изследвания е за не повече от 12 месеца. 

Стипендия: 2 500 TL 

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

ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”  

Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс  

От 13.01.2016  г. Агенцията по  заетостта  стартира  схема  „Обучения и  заетост  за 
младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн. лв. за заплати на 
младежи  до  29  години.  За  целта,  в  бюрата  по  труда  в  цялата  страна  започва 
прием  на  заявки,  едновременно  както  от  кандидат‐работодатели,  така  и  от 
младежи, които си търсят работа. 

Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват, 
като подадат заявление за участие в схемата в бюрата по труда по постоянен или 
настоящ адрес, където са регистрирани. На всеки регистриран младеж ще бъде 
изготвен индивидуален план  за  действие,  който  съдържа  стъпките,  чрез  които 
да се постигнат конкретни цели за определен период от време. 

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

 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/haberler/735-arastirma-burs-programi-basvurulari-basladi
http://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost-za-mladite-hora/
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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. 

 


