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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/

ПОКАНА ЗА УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ НА ИИП „НАСЪРЧАВАНЕ НА 

МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”  

Краен срок: не е посочен  

Институтът  за  икономическа  политика  стартира  изпълнението  на  проект 
„Насърчаване  на  младежкото  предприемачество”,  финансиран  по  Програмата 
„Еразъм+”,  КД3  Структурен  диалог.  Основната  цел  на  проекта  е  да  доведе  до 
подобряване  на  ефективността  на  политиките,  които  стимулират 
предприемаческата  активност  и  младежкото  предприемачество  чрез 
предоставянето  на  платформа  за  конструктивен  диалог  между  младежи  от 
цялата  страна и представители на отговорните  за  тези политики национални и 
местни институции. 

В  рамките  на  проекта  са  предвидени  редица  дейности,  които  могат  да  бъдат 
обобщени, както следва:  
‐ Провеждане на три еднодневни Национални младежки срещи в София, 

Пловдив и Варна през ноември 2016 г., по време на които участващите по 
проекта младежи ще генерират първите идеи за реформиране на 
предприемаческите политики в България. Ще бъде формирана и група от 7 
официални младежки говорители, които ще имат координационни функции 
и ще работят в тясна комуникация с екипа на ИИП по време на проекта. 

‐ Провеждане на три двудневни форума за структурен диалог в посочените 
градове през пролетта на 2017 г. с цел конкретизиране на предложените 
идеи за реформи и представянето им пред представителите на отговорните 
институции на местно равнище;  

‐ Провеждане на еднодневен заключителен форум за структурен диалог в 
София с представители на всички ресорни национални институции, на които 
ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране и 
оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството; 

http://ndk.bg/nacionalniqt-centyr-za-knigata-pomaga-za-otpechatvane-na-bylgarski-knigi
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‐ Изготвяне на документ, който ще съдържа конкретни предложения за 
реформиране на политиките за насърчаване на предприемачеството, в това 
число и за облекчаване на условията за стартиране на бизнес;  

‐ Представяне на финалната версия на Документа с предложения за реформи 
пред отговорните комисии в Народното събрание на Република България.  

Повече информация: http://epi‐bg.org/index.php/bg/

ПРОГРАМА „МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ” ЗА 2017 Г.  
НА ОБЩИНА СВИЩОВ  

Краен срок: текущ  

Кандидати могат  да  бъдат  инициативни  групи жители  или юридически  лица  с 
нестопанска цел от населените места в община Свищов.  

Място на изпълнение на проектите са кметствата и кметските наместничества на 
територията на община Свищов, като обектите трябва да са публична общинска 
собственост.  

Бюджетът  на  програмата  за  2017 г.  е  50 000 лв.  Изисква  се  собствен  и 
партньорски  принос  от  най‐малко  30%  от  общата  стойност  на  бюджета  на 
проекта, от които минимум 10% финансов принос.  

Проектното  предложение  може  да  бъде  със  следната  тематична  насоченост: 
облагородяване  на  селата  в  община  Свищов;  интеграция  на  хора  в 
неравностойно положение; места  за отдих,  спорт и развлечения;  образование, 
култура  и  туризъм;  рехабилитация  (ремонт)  на  общински  пътища,  улици  и 
тротоари; защита и възпроизводство на околната среда.  

Повече информация: http://svishtov.bg/

КОНКУРС НА ТЕМА „КАКВИ СА ПЛЮСОВЕТЕ НА МОЯ „ЕРАЗЪМ”?”  

Краен срок: 10 юли 2017 г.  

По повод тридесетгодишнината на Програма „Еразъм“ Центърът за развитие на 
човешките ресурси обявява конкурс за снимки или кратко видео на тема: „Какви 
са плюсовете на моя „Еразъм”?”  

Конкурсът е насочен към всички, които са участвали по Програма „Еразъм+” или 
по някоя от предшестващите я програми: „Учене през целия живот”, „Младежта 
в действие”, „Леонардо да Винчи”, „Сократ”, Erasmus Mundus или „Темпус”.  

Участниците  трябва  да  представят  снимки  или  видео,  придружени  с  кратко 
описание – до 100 думи. 

Повече информация:http://www.hrdc.bg/

http://epi-bg.org/index.php/bg/news/262-iip-startira-izpalnenieto-na-proekt-nasarchavane-na-mladezhkoto-predpriemachestvo
http://svishtov.bg/blanks_mcats.php?mid=4
http://www.hrdc.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%25
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НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „БОГОРОДИЧНА 
СТЪПКА” 2017  

Краен срок: 14 юли 2017 г.  

Националният тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка” ще се проведе 
на 26 и 27 август 2017 г. (събота и неделя) в СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ 
– национален културен, курортен и балнеолечебен туристически обект. В събора 
са поканени да 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; 
‐ индивидуални изпълнители (до двама от колектив) – една бавна и една 

бърза песен с обща продължителност до 5 минути за всеки индивидуален 
изпълнител. 

Повече информация: http://wp.flgr.bg/

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ФОЛКЛОРНИ 

ПЪТЕКИ“ 2017, 22 ЮЛИ, С. ПОПОВЦИ, ОБЩИНА ГАБРОВО  

Краен срок: 17 юли 2017 г.  

Във фестивала „Фолклорни пътеки“ 2017 участие могат да вземат: 

– певчески  групи,  танцови  състави,  народни  оркестри,  ансамбли,  индиви‐
дуални  изпълнители,  певци  и  инструменталисти  в  областта  на  българския 
фолклор; 

– читалищни колективи за изворен фолклор, които изпълняват народни песни 
и танци, народни обичаи, хумор и др. 

Фестивалът  няма  конкурсен  характер  и  е  без  такса  за  участие.  Организатори: 
фолклорна  група  „Вранилчанки”  към  Народно  читалище  „Наука  –  1902”  – 
с. Враниловци,  Фондация  „Заедно  за  демокрация  и  партньорство”, 
Приключенски парк „Незабравка” – Габрово, с. Поповци. 

Повече информация: http://park‐nezabravka.com/

http://wp.flgr.bg/2017/04/09/%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-2/
http://park-nezabravka.com/park-nezabravka/chetvarti-nacionalen-folkloren-festival-folklorni-pateki.html
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ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ НА БЪЛГАРСКА 
ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ  

Краен срок: 31 юли 2017 г.  

Всички  граждани,  журналисти,  неправителствени  организации  (НПО),  институ‐
ции  и  бизнес  имат  възможност  да  предложат  своите  номинации  в  следните 
категории:  

1. Най‐успешна  кампания  (акция/дейност),  свързана  с  опазване  на 
биоразнообразието. 

2. Най‐добър  журналистически  материал,  свързан  със  опазване  на 
българската дива природа. 

3. Активист за природата. 

4. Политик с най‐голямо внимание към българската природа. 

5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси. 

След изпращането на номинациите, екип на БФБ ще ги обработи и публикува за 
публично гласуване, след което победителите ще бъдат обявени на официална 
церемония. 

Повече информация: http://bbf.biodiversity.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. 

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

http://bbf.biodiversity.bg/bg/Usloviya-za-uchastie-kriterii.c267
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
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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. 

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

КОНКУРС ЗА ПИСАТЕЛИ И ПРЕВОДАЧИ, САЩ, 2017  

Краен срок: 3 юли 2017 г.  

Фондация „Елизабет Костова” обявява конкурс, отворен за кандидатстване както 
за писатели, така и за преводачи. Конкурсът се осъществява в сътрудничество с 
издателство Open Letter Books, САЩ, и с подкрепата на Lois Roth Endowment. 
В  резултат  от  конкурса  ще  бъде  избран  само  един  победител  (преводач  или 
писател).  

Повече информация: http://ekf.bg/

POSTER FOR TOMORROW 2017 FREEDOM OF MOVEMENT  

Краен срок: 10 юли 2017 г.  

Конкурсът за дизайн на плакат на тема „Свобода на движение” цели да насочи 
дебата около имиграцията конкретно към хората.  

http://urgentactionfund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916
http://ekf.bg/news/article/158
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За: непубликувани по‐рано плакати. 
Най‐добрите 100 плаката ще станат част от световна изложба. 

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

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕХАНИЗМА ЗА 

СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА, СЕКТОР „ТРАНСПОРТ”  

Краен срок: 14 юли 2017 г. (17:00:00 ч. брюкселско време); 30 ноември 2017 г. 
(17:00:00 ч. брюкселско време)  

Поканата се отнася до представяне на предложения за проекти от общ интерес, 
съчетаващи безвъзмездни средства по МСЕ с финансиране от Европейския фонд 
за  стратегически  инвестиции,  Европейската  инвестиционна  банка,  национални 
насърчителни банки или инвеститори от частния сектор.  
Целта  е  да  се  привлече  в  максимална  степен  допълнително  финансиране  и 
капитал при изпълнението на проекти, като в същото време се спазва принципът 
на  некумулативно  отпускане.  Индикативният  бюджет  по  поканата  е 
1 млрд. евро.  

Повече информация: http://europe.bg/bg/

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ФИЛМИ ЗА ПРИРОДАТА И ОКОЛНАТА 

СРЕДА, 10 – 13 ОКТОМВРИ 2017 Г., ИНСБРУК, АВСТРИЯ  

Краен срок: 15 юли 2017 г.  

Филмите трябва да са произведени през 2015 г., субтитрирани на английски или 
немски език. Един автор може да участва само с един филм в категориите: 
‐ Документален филм, посветен на природата  
‐ Документален филм, посветен на околната среда  
‐ Късометражен филм (до 20 минути)  
‐ Анимационен късометражен филм (до 20 минути)  
‐ Филм на автори до 19‐годишна възраст (до 20 минути)  
‐ Филм на автори до 25 години (до 20 минути) 

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

ФОТОКОНКУРС „БАЛКАНСКИ ЗЕЛЕН ПОЯС” 2017  

Краен срок: 15 юли 2017 г.  

Сдружение  „Зелени  Балкани”  организира фотоконкурс  „Балкански  зелен  пояс” 
2017  като  част  от  общ  проект  между  БФБ,  „Зелени  Балкани”  и  Евронатур 
(Германия) за популяризиране на Европейския зелен пояс. 

http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/freedom-of-movement
http://europe.bg/bg/articles/news/2017/02/08/pokana-za-predlozheniya-v-oblastta-na-mehanizma-za-svurzvane-na-evropa
http://www.urban-mag.com/bg/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%25


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  6/ 2017 

стр.10

Конкурсът  е  отворен  за  всички,  които  са  посетили  българската  част  от 
Балканския  зелен  пояс.  Снимките  трябва  да  са  направени  по  протежение  на 
Балканския зелен пояс. 

През  2017  фотоконкурсът  има  следната  тема:  „Магията  на  Балканския  зелен 
пояс”. Всеки участник може да участва с не повече от 3 снимки.  

Конкурсът  се  провежда  в  три  категории:  деца  (под  18 г.),  любители  и 
професионалисти.  

Повече информация: http://greenbalkans.org/

DANUBE ART MASTER 2017: БЪДИ АКТИВЕН ЗА ПО‐ЧИСТ ДУНАВ!  

Краен срок: 20 юли 2017 г.  

Поканата  е  към  децата  от  всички  училища,  неправителствени  организации, 
дневни детски центрове или асоциации за деца в Дунавския басейн, които имат 
желание  да  създадат  произведение  на  изкуството  и  да  участват  в  конкурса 
Danube  Art  Master  2017,  който  от  2014 г.  обединява  хиляди  деца  в  целия 
Дунавски басейн. Конкурсът е организиран съвместно от Глобално партньорство 
по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия 
за опазване на р. Дунав (ICPDR).  

Участниците трябва да бъдат на възраст между 6 и 18 години и да са от страна в 
Дунавския  басейн  (Германия,  Австрия,  Република  Чехия,  Словакия,  Унгария, 
Словения,  Хърватия,  Босна  и  Херцеговина,  Сърбия,  Черна  гора,  Румъния, 
България, Молдова и Украйна). Конкурсът ще бъде на две нива:  национално и 
международно. След като бъдат класирани на национално ниво, националният 
победител/и ще се състезава/т на международно ниво.  

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

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН ТАЙВАН 2017  

Краен срок: 25 юли 2017 г.  

Студенти  от  цял  свят  могат  да  кандидатстват  за  участие  в  Международния 
студентски конкурс за дизайн в Тайван.  

Конкурсът  е  в  4  категории:  продуктов  дизайн,  визуален  дизайн,  дигитална 
анимация  и  бранд  дизайн.  Темата  през  2017 г.  е  „Възможност”.  Участието  е 
индивидуално или в екип. Няма такса за участие. 

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

http://greenbalkans.org/bg/Fotokonkurs_Balkanski_Zelen_poyas_2017-p6324
http://www.danubeday.org/Danube_Art_Master
http://www.urban-mag.com/bg/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD+2017/9791


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  6/ 2017 

стр.11

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. 

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/

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ЮНЕСКО 2017 

Краен срок: текущ  

Стажантската  програмата  на  ЮНЕСКО  предлага  практическа  работа  в  една  от 
приоритетните области – образование, наука или култура. 
Кадидатите  трябва  да  имат  отлични  познания,  писмено  и  говоримо,  на 
английски  или  френски  език.  Познаване  на  работно  ниво  на  другия  език 
(английски или френски) е плюс. 

Повече информация: http://youthenvop.weebly.com/

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/haberler/735-arastirma-burs-programi-basvurulari-basladi
http://perspektivi.info/
http://youthenvop.weebly.com/internships/unesco-internship-program-2017-for-international-students
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СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПРЕХРАНА И 

ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ООН  

Краен срок: текущ  

За: студенти или млади специалисти на не повече от 30‐годишна възраст. 
Възнаграждение: месечна стипендия в размер до 700 щ.д.  

Повече информация:http://www.fao.org/

3‐МЕСЕЧЕН СТАЖ В NUREMBERG ACADEMY  

Краен срок: текущ  

International  Nuremberg  Principles  Academy  (Nuremberg  Academy)  е  фондация, 
създадена за насърчаване на международното наказателно право и се основава 
със седалище на мястото на Нюрнбергския трибунал, родното място на модер‐
ното международно наказателно право. Неин приоритет е работата с държави и 
общества,  които  са  изправени  пред  предизвикателства  в  международното 
наказателно право. Учредители на фондацията са Министерството на външните 
работи на ФРГ, Свободната държава Бавария и град Нюрнберг. 
Nuremberg Academy приема канидатури на текуща основа за 3‐месечни стажове 
в областите организиране на събития, преса и научни изследвания.  

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

НАГРАДИ НА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” 2017: ОБРАЗОВАНИЕТО В 

ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ  

Краен срок: 1 юли 2017 г.  

LLLPlatform  ще  отличи  три  блестящи  инициативи  или  проекта  в  следните  три 
категории: 

1. Образование и демокрация. 
2. Образование и социално приобщаване. 
3. Образование и педагогически иновации. 

Повече информация: http://lllplatform.eu/

CEDEFOPPHOTOAWARD  

Краен срок: 15 юли 2017 г.  

Ако сте стажант/чирак, не пропускайте този фотоконкурс на Европейския център 
за развитие на професионалното обучение! 

http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
http://www.nurembergacademy.org/about-us/job-offers/detail/3-months-internship-14/
http://lllplatform.eu/what-we-do/lll-awards/lllawards2017/
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Идеята е екип от до трима членове да създаде оригинален фоторазказ, състоящ 
се  от  три  до  пет  снимки  и  текст  до  100  думи.  Първото място  в  конкурса  носи 
пътуване до Брюксел, второто – пътуване до Солун. 

Тази година темата на конкурса са колективните преживявания, които учещите 
придобиват по време на професионалното образование и обучение (ПОО).  

Повече информация: http://www.cedefop.europa.eu/

НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД 

МОДЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, РЕСУРСНО И КАДРОВО 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 53 стр. 

В  реферативния  обзор  са  разгледани  основни  принципи  на  организацията, 
управлението,  ресурсното  и  кадрово  осигуряване  на  образованието  в  осем 
държави  членки  на  ЕС  (Дания,  Естония,  Испания,  Латвия,  Литва,  Полша, 
Финландия и Чехия).  

Посочени са прерогативите на централните и местните власти, степенуването на 
организацията  и  разпределението  на  отговорностите,  функциите  на  основните 
органи в управлението, финансирането и др. 

ЗАКОНОУСТАНОВЕНА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В 
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И ТРЕТИ СТРАНИ 

Реферативен обзор, 7 стр. 

Представени са актуални данни за официалната и минималната възраст, както и 
за минималния брой години трудов стаж за пенсиониране на учителите в 38‐те 
държави членки на образователната мрежа „Евридика”  (Eurydice). Посочени са 
специфични особености в отделни държави и накратко са обобщени основните 
аналогии и контрасти относно законоустановената възраст  за пенсиониране на 
учителите. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-take-part-win-amazing-prizes
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ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ, ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ 
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

Тематичен подбор, 8 стр. 

Тематичният подбор представя подбрани източници,  групирани в  три раздела: 
хронология  на  стратегическите  европейски  и  национални  нормативни 
документи, иновативни практики на висшите училища и иновативни практики в 
българското висше образование (книги и статии). 

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 
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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. 


