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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 ПОЕТИЧЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „КЪМ РОДИНАТА”  

Краен срок: 1 октомври 2016 г.  

Конкурсът е за млади автори до 30 години. Всеки автор има право да участва с 
три поетични творби. Текстовете се изпращат в три екземпляра.  

Повече информация: http://bukvite.bg/

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО 

ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” – РУСЕ 

Краен срок: 3 октомври 2016 г.  

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА: 

І. Литературно творчество – Тема: „СВОБОДАТА – ТОЗИ СКЪПОЦЕНЕН ДАР”  

А. Поезия  

Б. Проза /разказ, приказка/ 

‐ Литературни есета няма да се разглеждат от журито. 

ІІ. Журналистика – Тема: „ДОН КИХОТ ИЛИ ХАМЛЕТ? ИЛИ И ДВАМАТА СА 
ИЗЛИШНИ?”  

А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, 
фейлетон или друг публицистичен жанр/ 

Б. Колективна /ученически вестник/ 

Повече информация: http://www.ekip101.com/

http://ndk.bg/nacionalniqt-centyr-za-knigata-pomaga-za-otpechatvane-na-bylgarski-knigi
http://bukvite.bg/konall.php?bid=422
http://www.ekip101.com/e-vestnik/53-syobshtenija/198-statut-na-devetiya-naczionalen-uchenicheski-konkurs-za-literaturno-tvorchestvo-i-zhurnalistika-stoyan-mixajlovski
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ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В 
„КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТИ ЗА ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО – 2016 Г.“ С ФРАНЦИЯ И КИТАЙ  

Краен срок: 3 октомври 2016 г.  

България – Франция: 

‐ Общ бюджет: 240 000 лв. 

‐ Минималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв. 

‐ Максималната сума за всеки отделен проект е 16 000 лв. 

‐ Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

България – Китай: 

‐ Общ бюджет: 426 000 лв. 

‐ Минималната сума за всеки отделен проект е 18 000 лв. 

‐ Максималната сума за всеки отделен проект е 28 000 лв. 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

Повече информация: http://www.mon.bg/

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2016  
„АЗ В БЪДЕЩЕТО“  

Краен срок: 10 октомври 2016 г.  

Организатори: Община Стара Загора 
Народно читалище „Родина 1860”, Стара Загора 
Клуб „Млад писател”  
Вестник „Teen’s Paper” 

Цел на конкурса: Развиване на творческото писане на децата и младежите, 
стимулиране на възможностите им за оригинална мисъл, изразяване на мнение 
и добър правопис. 

Конкурсът се провежда в две възрастови групи: 
Първа група – до 13 години 
Втора група – до 18 години 

Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2016 година. 

Изисквания: есето не бива да надвишава 1 стандартна страница с кегел 12 
(размер на шрифта). Да се пише правилно граматически и пунктуационно. 

Есетата изпращайте на e‐mail: teen_stzagora@abv.bg  

Повече информация: http://wp.flgr.bg/

http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2033
http://wp.flgr.bg/2016/02/18/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5-2016/
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ВТОРИ КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ ОПИСВАНЕ НА 
СЛУЧКА НА РОДОПСКИ ДИАЛЕКТ  

Краен срок: 10 октомври 2016 г.  

Организатори: НЧ „Кирил Маджаров‐1866” – гр. Смолян, кв. Устово 

Регионален инспекторат по образование – Смолян 

Цел: Съхранение на родопския диалект в съвременните условия. 

В конкурса могат да участват ученици от две възрастови групи: 

Първа група – от 4. до 8. клас 

Втора група – от 9. до 12. клас 

Всеки участник може да се представи с не повече от 3 творби. 

Творбите в проза да не надхвърлят 2 печатни страници. 

Повече информация: http://wp.flgr.bg/

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

Краен срок: 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.  

http://wp.flgr.bg/2016/03/30/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
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>> 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/

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Краен срок: 12 октомври 2016 г., 19.00 часа 

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на 
българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на 
мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и 
конкурентоспособност на икономиката. Допустими за финансиране са следните 
дейности: 

Елемент А „Инвестиции“: 

‐ Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени 
в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в 
регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ;  

‐ ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е 
с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната 
мярка съгласно обследването за енергийна ефективност. 

Елемент Б „Услуги“: 

‐ Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), свързан със и необходим за изпълнението на 
проекта; 

‐ Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за 
енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на 
стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001; 

‐ Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна 
ефективност”) от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от 
Закона за енергийната ефективност; 

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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‐ Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на 
дейностите, включени в Елемент А ; 

‐ Публичност и визуализация; 

‐ Одит на проекта. 

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

ПЕТО ИЗДАНИЕ НА REPORTEEN 2016:  
КОНКУРС ЗА КРАТКИ ВИДЕОКЛИПОВЕ  

Краен срок: 21 октомври 2016 г.  

Право на участие в конкурса имат български граждани, които са ученици на 
възраст между 13 и 19 години в българско училище на или извън територията на 
Република България. 

В конкурса се участва с кратък филм (видеоклип) с дължина до 180 секунди, 
който по някакъв начин засяга темата „Каузи, които променят средата” 
позитивно. 

Един потребител може да участва само с един видеоклип. 

Допуска се употреба на всякакви модерни технологии в подготовката, 
заснемането и постснимачния процес. Допускат се всякакви форми на 
видеоизразяване чрез клипове, заснети с видеокамери, фотоапарати, таблети, 
телефони. 

Повече информация: https://reporteen.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 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. 

http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1062
https://reporteen.bg/


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  9 / 2016 

стр.9

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

НАГРАДА НА ЕС ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО/EUROPA NOSTRA 

AWARDS 2017  

Краен срок: 1 октомври 2016 г.  

Наградата на Европейския съюз за културно наследство/Europa Nostra Awards е 
най‐престижната награда на Европа в областта на културното наследство. Всяка 
година  тя  отличава  най‐забележителните  постижения  от  цяла  Европа.  Отдава 
признание на  всеотдайността  на  архитекти,  занаятчии,  експерти  по  културното 
наследство,  доброволци,  училища, местни общности,  собственици и медии.  Тя 
стимулира творчеството и иновациите чрез силата на примера. 

През  2017  г.  наградите  ще  бъдат  връчени  на  до  30  проекта  и  инициативи  в 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
http://urgentactionfund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916
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четири категории. До седем от тях ще получат Grand Prix като победители и по 
10 хил. евро. Един ще получи награда на публиката.  

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

TIME CAPSULE COMPETITION ПО СЛУЧАЙ 50‐АТА ГОДИШНИНА НА 

UNIDO  

Краен срок: 15 октомври 2016 г.  

Конкурсът  се  организира  от  UNIDO,  специализирана  агенция  на  ООН,  която 
насърчава  развитието  на  промишлеността  за  намаляване  на  бедността, 
включително  глобализацията  и  устойчивостта  на  околната  среда,  заедно  с 
AIESEC,  глобалната платформа, подкрепяща младите хора да открият и развият 
своя лидерски потенциал. 

От участниците се изисква да представят видеопослание за своите надежди, 
мечти и тревоги по отношение на приобщаващото и устойчиво индустриално 
развитие. 

Следните въпроси трябва да бъдат разгледани в 60‐секундно видеопослание: 

(1) Как виждате света през 2030 г. в контекста на приобщаващо и устойчиво 
развитие? 

(2) Какви са основните предизвикателства, пред които сме изправени днес? 

(3) Как можем най‐добре да решим тези проблеми? 

За: креативни млади хора по целия свят, родени между 1991 и 1998 г., които се 
интересуват от въпросите на устойчивостта.  

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

НАГРАДА „СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЧРЕЗ САТЕЛИТ”  

Краен срок: за регистрация – 30 октомври 2016 г.,  
за представяне на предложенията – 15 декември 2016 г.  

Целта на наградата е да промотира европейската Global Navigation Satellite 
System (GNSS) и услугите на Earth Observation (EO) в областта на земеделието. 
Могат да участват отделни лица или екипи, идеите може да са свързани с 
всякакъв вид земеделие. 

Наградата, спонсорирана от European GNSS Agency (GSA), е отворена за студенти 
и млади фермери с иновативни идеи за използване на сателитни технологии за 
подобряване на селскостопанското производство, ефективност и печалба. 

Повече информация: http://www.farmingbysatellite.eu/

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2017/
http://www.unido.org/time-capsule.html
http://www.farmingbysatellite.eu/
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МЕЖДУНАРОДЕН АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС „ПРЕДСТАВИ СИ ТВОЕТО 

БЪДЕЩЕ. РЕАЛИЗИРАЙ МЕЧТИТЕ СИ”  

Краен срок: 31 октомври 2016 г.  

Jacques Rougerie Foundation – Institut de France търси иновативни и амбициозни 
проекти. 

За:  архитекти,  дизайнери,  инженери,  творци  и  урбанисти;  индивидуални 
кандидати или колективи.  

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

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 

http://www.jacquesrougeriecompetition.com/
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/haberler/735-arastirma-burs-programi-basvurulari-basladi
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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/

ПРОГРАМА „ГОТОВИ ЗА УСПЕХ“ НАБИРА КАНДИДАТ‐СТИПЕНДИАНТИ 
ЗА УЧЕБНАТА 2015 – 2016 ГОДИНА  

Краен срок: 7 октомври 2016 г.  

Фондация  BCause  (доскоро  –  Фондация  „Помощ  за  благотворителността  в 
България”) обявява прием на документи на кандидати за стипендия по програма 
„Готови за успех” за учебната 2015 – 2016 година. 

Програмата  е  предназначена  за  младежи  с  отлични  академични  постижения, 
загубили един или двамата си родители, отгледани от роднини или в социални 
домове. 

Могат  да  участват  ученици  от  12.  клас,  както  и  студенти  от  бакалавърска  и 
магистърска степен в държавни университети. Стипендиите са десетмесечни,  а 
годишният  им  размер  е  съответно  2  000  лв.  за  студентите  и  1  000  лв.  за 
учениците.  

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

THE GLOBAL STUDENT CHALLENGE  

Краен срок: 20 October 2016  

The  Global  Student  Challenge,  powered  by  the  Supply  Chain  Finance  Community, 
offers students a unique opportunity to compete for great prizes while testing their 
supply chain skills and showing them off to recruiters. Starting today student teams 
can  join  in  and  start  playing  a  highly  advanced  business  simulation,  used 
internationally by the world’s leading companies. 

The  Challenge  engages  participants  in  making  strategic  and  tactical  decisions  to 
realize a  turn‐around at a manufacturing company of personal care products called 
The Cool Connection.  

Working  in  teams  of  four,  the  participants  each  take  up  one  of  he  roles  in  the 
management  team: Vice President  Sales, Vice President Purchasing, Vice President 
Finance, Vice President Supply Chain. 

The team will have to meet the following participation criteria: 

‐ The team consists of four full‐time students; 

http://perspektivi.info/
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/911-programa-gotovi-za-uspeh-nabira-kandidat-stipendianti-za-uchebnata-2015-2016.html
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‐ The students are from the same educational institution; 

‐ The  students are  in  their  final or pre‐final year of  studies  (bachelor  level and 
higher, incl. MBA); 

‐ The students graduate after 1 November 2016. 

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

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. 

https://www.globalstudentchallenge.org/
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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. 

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. 
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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. 


