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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ 

ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОЛЕКТИВИ В УТВЪРДЕНИ АКЦИИ ПО 

ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ COST  

Краен срок: текущ  

Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие 
на  България  в  конкурсите  на  Европейската  програма  COST  в  областта  на 
научните  изследвания  и  технологиите  и  да  засили  присъствието  на 
академичната общност в тази програма.  

Допустими кандидати са: акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1,  т. 7 от 
Закона за висшето образование  (ЗВО), и научни организации по чл. 47, ал. 1 от 
ЗВО.  

Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна 
комисия  за  подбор  на  предложенията  два  пъти  годишно  (през  месец  март  и 
през месец октомври). 

Повече информация: https://www.fni.bg/

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, 
ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Краен срок: текущ  

Целта на процедурата е да подпомогне провеждането на международни научни 
форуми  на  принципа  на  споделено  финансиране,  с  цел  установяване  и 
задълбочаване  на  сътрудничеството  на  българските  учени  с  водещи  учени  от 
чужбина,  популяризиране  на  техните  научни  резултати  и  публикуване  на 
материалите в реферирани издания.  

Допустими кандитати  са:  акредитирани висши училища по чл. 85,  ал. 1,  т. 7  от 
Закона за висшето образование  (ЗВО), и научни организации по чл. 47, ал. 1 от 
ЗВО.  

https://www.fni.bg/?q=node/543
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Проектните предложения щe бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна 
комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие.  

В рамките на една сесия за финансиране на проекти могат да бъдат подкрепени 
до две предложения от една научна организация.  

Повече информация: https://www.fni.bg/

ГРАНТОВЕ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ  

Краен срок: постоянен  

Фондация „Радостина Константинова” обявява постоянен конкурс за грантове за 
разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания 
на  одобрените  кандидатури,  без  хонорари  за  авторите.  Предложените  идеи 
трябва  да  отговарят  на  следните  критерии  –  обективност,  обществена 
значимост, вярност към фактите.  

Повече информация: http://radostinakonstantinova.org/

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „МОБИЛНОСТ” НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД 

„КУЛТУРА” 

Краен срок: 16 март/10 май/5 юли/20 септември 2018 г. 

Национален  фонд  „Култура”  обявява  конкурс  по  програма  „Мобилност”. 
Програмата  е  предназначена  за  финансиране  на  транспортни  разходи  на 
български  артисти  и  представители  на  културата  и  изкуствата  за  участия  в 
международни,  национални  и  локални  културни  форуми  или  посещения  на 
чуждестранни  артисти  и  представители  на  културата  и  изкуствата.  Приемат  се 
проекти на физически и юридически лица. Финансираните разходи са до 1 300 
лв. (индивидуални пътувания) и до 4 000 лв. (групови пътувания). 

Повече информация: http://programs.ncf.bg/

НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР“ 2018 Г. 

Краен срок: 1 април 2018 г. 

Наградите  за  наука  „Питагор“  са  една  от  основните  дейности  в  Националната 
стратегия за развитие на научните изследвания 2030 за стимулиране на учените 
към  значими  научни  постижения  и  реализация  на  резултатите  от 
фундаменталните и приложни научни изследвания. 

През 2018 г. наградите за принос в науката ще бъдат в следните категории: 

1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката. 

https://www.fni.bg/?q=node/527
http://radostinakonstantinova.org/884/fondatsiya-radostina-konstantinova-obyavyava-postoyanen-konkurs-za-grantove-za-razsledvane/
http://programs.ncf.bg/bg/session/MOB-117-1
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2. Голяма награда за млад учен. 

3. Награда за утвърден учен в областта на: 

‐ природни и инженерни науки; 

‐ хуманитарни и социални науки; 

‐ здраве и медицински науки. 

4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти. 

5.  Награда  за  научен  колектив  с  успешна  експлоатация  и  комерсиализация  на 
научните резултати. 

6. Награда за фирма с най‐много инвестиции в НИРД. 

7. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина. 

Повече информация: https://www.mon.bg/bg/

20. ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2018 

Краен срок: 5 април 2018 г.   

Министерството  на  образованието  и  науката  е  организатор  на  националния 
конкурс  „Млади  таланти”.  Регламентът  за  участие  в  националния  конкурс 
предвижда  подготовката  на  научноизследователски  и  иновативни  проекти  в 
категориите: 

‐ Биология 

‐ Химия 

‐ Информатика 

‐ Инженерни науки 

‐ Материалознание 

‐ Математика 

‐ Медицина 

‐ Физика 

‐ Социални и хуманитарни науки 

‐ Екология 

В  разработването  на  един  проект  могат  да  участват  индивидуални  участници 
или екипи до трима души. 

Повече информация: https://www.mon.bg/bg/

 

https://www.mon.bg/bg/
https://www.mon.bg/bg/
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КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” НА НАЦИОНАЛЕН 

ФОНД „КУЛТУРА” 

Краен срок: 26 април 2018 г. 

Национален  фонд  „Култура”  обявява  конкурс  по  програма  „Културно 
наследство”.  До  участие  в  конкурса  се  допускат  проекти,  изготвени  от 
юридически лица. Финансират се разходи на стойност до 10 хил. лв. Конкурсът е 
организиран  в  два  модула:  „Културно  наследство”  (за  опазване  и 
популяризиране  на  нематериалното  културно  наследство  на  България  и 
разработване  на  средства  за  подобрен  достъп  до  културното  наследство  чрез 
дигитални  технологии  и  предаване  на  културно  съдържание)  и  „Културен 
туризъм”  (за  популяризиране  на  културното  наследство  на  България  чрез 
културен  туризъм  и  развиване  на  капацитета  на  културните  организации  чрез 
изграждане на мултисекторни сътрудничества и устойчиви практики). 

Повече информация: http://programs.ncf.bg/

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА НА АКАД. ИВАН ЮХНОВСКИ  
„ЗА ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ” 

Краен срок: 30 април 2018 г. 

Конкурсът  е  национален.  Учреден  е  от  Химикотехнологичния  и  металургичен 
университет и Съюза на химиците в България. Участниците в конкурса трябва да 
са  български  граждани  и  да  не  са  навършили  35  г.  към  крайната  дата  за 
представяне на документите. Победителят получава грамота и парична награда 
от 1 000 (хиляда) лева. 

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

ХІІ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И 
РАЗКАЗ НА ФОНДАЦИЯ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Краен срок: 30 април 2018 г. 

Фондация „Св. Климент Охридски” обявява ХІІ национален литературен конкурс 
за  стихотворение  и  разказ.  За  наградите  могат  да  кандидатстват  студенти  с 
българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. Участието в конкурса е 
с  непубликуван  разказ  или  стихотворение.  Наградите  се  връчват  по  време  на 
академичното  тържество  по  случай  24  май  –  Деня  на  българската  просвета  и 
култура и на славянската писменост. 

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

http://programs.ncf.bg/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/188819/1301841/version/1/file/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%98+%D0%AE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_studenti/fondaciya_sv_kliment_ohridski_obyavyava_dvanadeseti_nacionalen_literaturen_konkurs_za_stihotvorenie_i_razkaz
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НЕПУБЛИКУВАНА ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА 

„СТОЯН ДРИНОВ” 

Краен срок: 8 май 2018 г. 

Община  Панагюрище  и  Общинска  библиотека  „Стоян  Дринов”  –  Панагюрище 
организират ежегоден национален  конкурс  за непубликувана поезия  за деца  с 
три парични награди (съответно 350, 250 и 100 лв.).  

Условия за участие: 

‐ стихотворенията да са с детска тематика; 

‐ да не са публикувани; 

‐ приемат се до 2 (две) творби от участник – в три екземпляра. 

Планирано е наградите да се връчат на 31 май 2018  г. в Общинска библиотека 
„Стоян Дринов” – Панагюрище. 

Повече информация: http://libpanagyurishte.com/

КОНКУРС ЗА ЛОГО НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ НА БАН 

Краен срок: 30 юни 2018 г. 

Ученическият  институт  на  Българската  академия  на  науките  (УчИ‐БАН)  обявява 
конкурс  за  свое  лого  под  мотото  „Изследвайки,  научаваш  повече!“.  Логото 
трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на УчИ‐
БАН  –  да  даде  възможност  за  изява  и  развитие  на  учениците,  които  имат 
склонност  към  изследователска  дейност  и  творчество  в  някоя  от  областите  на 
науката, изкуството и техните приложения. 

Условия за участие: 

‐ В конкурса могат да участват само ученици. 

‐ Предложенията могат да са разработени индивидуално или от колектив. 

‐ Един  автор/авторски  колектив  не  може  да  участва  с  повече  от  две 
предложения за лого. 

‐ Предложенията  трябва  да  включват  черно‐бял  и  цветен  вариант  и  да  са 
придружени с описание на основната идея на автора/авторите. 

Класираните  от  първо  до  трето  място  проекти  получават  грамота  и  парична 
награда (съответно 350, 150 и 100 лв.). 

Повече информация: http://www.bas.bg/

 

http://libpanagyurishte.com/page/bg-left/literaturen-konkurs-stojan-drinov.php
http://www.bas.bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%be/
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

НАГРАДА „ХОРИЗОНТ” НА ЕК ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ – РЕШЕНИЯ 

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ МОБИЛНОСТТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 

Краен срок: текущ  

Целта  на  конкурса  е  да  се  разработят  иновативни  и  устойчиви  решения  за 
мобилност на възрастните хора (65+).  

Очаква  се  представените  решения  да  съчетаят  технологични,  социални  и 
поведенчески характеристики.  

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

НАГРАДА „КМЕТ НА СВЕТА 2018”  

Краен срок: текущ 

Наградата през 2018 г. е посветена на жените в местното самоуправление. Тя ще 
представи  постиженията  на  жени  кметове  от  всички  краища  на  света  и  ще 
отличи  най‐добрите  от  тях  –  жени,  които  имат  изключителен  и  дълготраен 
принос в своите общности. 

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

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА 2018 Г.  

Краен срок: различен за отделните действия  

Националните  покани  за  подаване  на  проектни  предложения  през  2018  г.  по 
трите  ключови  дейности  на  Програма  „Еразъм+“  и  формулярите  за 
кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие 
на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от ЕК. 

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“ със съответните 
крайни срокове за подаване на кандидатури: 

Ключова дейност 1: 

‐ Мобилност  за  граждани  в  областта  на  образованието  и  обучението  –  
1 февруари 2018 г. 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation
http://www.worldmayor.com/contest_2018/nominations-world-mayor-2018.html
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‐ Мобилност за граждани в областта на младежта – 15 февруари 2018 г. 
‐ Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 15 февруари 2018 г. 
‐ Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г. 
‐ Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г. 

Ключова дейност 2 

‐ Стратегически партньорства в областта на младежта – 15 февруари 2018 г. 
‐ Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 

2018 г. 
‐ Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г. 
‐ Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г. 
‐ Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г. 
‐ Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 

21 март 2018 г. 
‐ Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г. 
‐ Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г. 

Ключова дейност 3 

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта 
на младежта: 

‐ 15 февруари 2018 г. 
‐ 26 април 2018 г. 
‐ 4 октомври 2018 г. 

Действия по инициативата „Жан Моне“ 

‐ Катедри,  модули,  центрове  за  върхови  постижения,  подкрепа  за 
институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г. 

Действия в областта на спорта 

‐ Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г. 
‐ Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г. 
‐ Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г. 

Повече информация: http://www.hrdc.bg

YTAA – НАГРАДА ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ В АРХИТЕКТУРАТА 

Краен срок: 27 март 2018 г. 

Наградата за млади таланти в архитектурата  (Young Talent Architecture Award – 
YTAA) има за цел да подкрепя и насърчава талантливи млади хора,  завършили 
висше  образование  в  областта  на  архитектурата,  градоустройството  и 
ландшафта. YTAA се организира от Fundacio Mies van der Rohe като допълнение 
към наградата на Европейския  съюз  за  съвременна архитектура – Mies van der 
Rohe Award. И двете инициативи се подкрепят от „Творческа Европа”. 

http://www.hrdc.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
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YTAA  разглежда  дипломни  проекти  и  има  за  цел  да  сближи  академичните  и 
професионалните  сфери.  Висшите  училища  сами  определят  кои  дипломни 
проекти  да  бъдат  номинирани  за  участие  в  конкурса.  Проектите  трябва  да  са 
създадени в периода 01.08.2016 г. – 31.12. 2017 г.  

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

ALUMNI ENGAGEMENT INNOVATION FUND 2018 

Краен срок: 29 март 2018 г.  

Фондът предоставя малки  грантове  за финансиране на проекти,  подготвени от 
бивши и настоящи участници в програми за обмен на правителството на САЩ. 

Повече информация: https://alumni.state.gov/

I МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ ЗА НАУЧНО‐ТЕХНИЧЕСКО 
ТВОРЧЕСТВО „ОТ ВИНТА” БЪЛГАРИЯ 

Краен срок: 12 април 2018 г.   

Първият  международен  младежки  фестивал  за  научно‐техническо  творчество 
„ОТ ВИНТА” България е за ученици, студенти и млади професионалисти под 30‐
годишна възраст. 

Целта на фестивала е повишаването интереса на младите хора към природните 
и  инженерните  науки.  Участниците  ще  имат  възможността  да  покажат  свои 
конкретни разработки и научно‐технически решения. 

Няма ограничение за броя участници в една разработка, но представянето й на 
фестивала трябва да бъде от най‐много трима души. 

Участниците са разделени в три категории: 

1.  Разработки  на  колективи  или  отделни  личности  –  студенти  и  докторанти  от 
висши училища. 

2. Разработки на колективи или отделни личности от 14‐ до 18‐годишна възраст. 

3. Разработки на колективи или отделни личности от 18‐ до 30‐годишна възраст. 

Участниците могат да представят своите разработки в три форми: 

‐ постер; 

‐ презентация; 

‐ модел. 

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

http://www.ytaaward.com/
https://alumni.state.gov/aeif
http://www.asforum.org/
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ФОТО‐ И ВИДЕОКОНКУРС ЗА МИКРОГРАФИЯ НА NIKON 

Краен срок: 30 април 2018 г.  

„Малкият свят” на Nikon се счита за водещ форум за представяне на красотата и 
сложността на живота, както се вижда чрез светлинния микроскоп. Конкурсът за 
фотомикрография  е  отворен  за  всички  желаещи,  които  имат  интерес  към 
микроскопията и фотографията.  

Видеоконкурсът,  озаглавен  „Малък  свят  в  движение”,  обхваща  филм  или 
цифрова фотография, направена през микроскоп. 

Повече информация: https://www.nikonsmallworld.com/

2018 ХАРТА „ЕРАЗЪМ +” ЗА МОБИЛНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ПОО) 

Краен срок: 17 май 2018 г.  

Хартата „Еразмус +”  за мобилност в професионалното образование и обучение 
(ПОО)  има  за  цел  да  насърчи  организациите,  които  имат  високи  резултати  по 
отношение  на  мобилността  в  областта  на  ПОО  за  учащи  и  персонал  с  цел 
развиване на европейски стратегии за интернационализация.  

Европейска  интернационализация  означава  подпомагане  на  ученето  в  друга 
страна  по  програма  „Еразъм +”  чрез  включване  на  висококачествени мобилни 
дейности  в  учебните  програми,  както  и  разработване  на  международни 
подходи,  например  чрез  работа  в  мрежа  с  организации  в  други  страни. 
Процесът  на  интернационализация  следва  да  доведе  до  подобряване  на 
капацитета  на  изпращащите  организации  за  осъществяване  на  мобилност 
между обучаващите се и персонала. 

Допустими участници: 

‐ всяка  публична  или  частна  организация  (или  нейно  дъщерно 
дружество/клон), работеща в областта на професионалното образование и 
обучение (наричана доставчик на ПОО);  

‐ всяка  публична  или  частна  организация,  действаща  на  пазара  на  труда 
(наричана „дружество”).  

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

 

https://www.nikonsmallworld.com/
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

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 
модерното  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: https://www.nurembergacademy.org/

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПО ПРОГРАМА 

„МОБИЛНОСТ НА МЛАДИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ” И ЗА МОБИЛНОСТ В 

РАМКИТЕ НА ПОСТДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ  

Краен срок: текущ  

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой 
на докторанти и млади научни работници от всички области на знанието, с цел 
стимулиране  на  тяхната  мобилност.  Тези  стипендии  позволяват  престой  до  3 
месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури в рамките на 
вече съществуващи партньорства са приоритетни. 

Стипендиите  за  мобилност  на  постдокторанти  във  всички  научни  области 
позволяват  на  изследователите  престой  в  университет,  в  научно‐
изследователски център или лаборатория във Франция. Кандидатури, в рамките 
на вече съществуващи партньорства са приоритетни. 

Повече информация: http://institutfrancais.bg/

 

https://www.nurembergacademy.org/about-us/job-offers/detail/3-months-internship-14/
http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/
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СТАЖ В ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ 

Краен срок: 15 март 2018 г. – за платени стажове; 01 април 2018 г. – за 
неплатени стажове  

Генералният секретариат на Съвета предлага около 100 платени стажа на година 
на  граждани  на  ЕС,  които  до  крайния  срок  за  подаване  на  заявления  са 
завършили поне първата част от университетското си образование и притежават 
сертификат  за  придобита  степен  на  висше  образование  (или  негова 
равностойност). Стажовете са за период от 5 месеца. Изисква се добро владеене 
на френски или английски език. 

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

СТИПЕНДИИ ОТ NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY ЗА СТАРТ В 
КАРИЕРАТА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 

Краен срок: 4 април 2018 г. 

Всички  проекти  трябва  да  бъдат  смели  и  иновативни,  свързани  с  опазване  на 
околната  среда,  образование,  изследователска  дейност,  разказване  на 
приказки/истории, технологии.  

Стипендията  за  старт  в  кариерата  е  предназначена  за  хора  с  малък  опит  (по‐
малко  от  5  години)  в  съответната  област,  като  им  осигурява  възможност  да 
ръководят проект. Стипендията за изследователска дейност е предназначена за 
опитни  професионалисти  в  разработването  на  проекти,  с  измерим  или 
материален резултат, в някоя от изброените по‐горе области.  

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

THE EINSTEIN FELLOWSHIP 2019 

Краен срок: 15 април 2018 г.  

Стипендията се присъжда от Форум „Айнщайн” и фондация „Даймлер и Бенц” за 
млади  учени  (до  35‐годишна  възраст)  с  докторска  степен  в  хуманитарните, 
социалните или естествените науки, които имат желание да реализират проект в 
различна сфера от техните предходни научни изследвания.  

Стипендията  възлиза  на  10  хил.  евро  и  включва  покриването  на  разходи  по 
пребиваване за пет до шест месеца в лятната вила на Айнщайн в Бранденбург. 
Допълнително се покриват разходите за транспорт. 

Повече информация: http://www.einsteinforum.de/

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://www.nationalgeographic.org/
http://www.einsteinforum.de/wp-content/uploads/2015/05/Einstein_Fellowship_2019.pdf
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СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”  

Краен срок: 15 април 2018 г. 

„АЕЦ Козлодуй”  ЕАД стартира  стипендиантска програма за  учебната 2017/2018 
година  за  студенти  от  Физическия  факултет  на  Софийския  университет  „Св. 
Климент  Охридски”,  редовна  форма  на  обучение  в  първи  семестър  на 
магистърска програма по специалността „Ядрена енергетика и технологии”. 

Стипендията  е  една  и  е  в  размер  на  семестриалната  такса  за  обучение  (на 
стойността  за  държавна  поръчка)  плюс  сумата  от  1  000  (хиляда)  лева  за 
семестър. Изплаща се до завършване на обучението. 

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

ПРОГРАМА ЗА СТАЖ НА СТУДЕНТИ В ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В 

ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (CERN) 

Краен срок: 16 април 2018 г. 

Програмата  е  предназначена  за  студенти  по  приложна  физика  (студентите, 
специализиращи в теоретична или приложна физика на елементарните частици, 
не  са  подходящи  за  програмата),  инженерство  или  компютърни  технологии, 
които  търсят  практическо  обучение  (стаж)  или  възможност  за  завършване  на 
дипломния  си  проект  в  реална  среда.  Стажът  е  с  продължителност  от 4  до 12 
месеца и може да бъде удължен максимум до 14 месеца. Кандидатите трябва 
да  са  се  обучавали  най‐малко  18  месеца  в  избраната  от  тях  програма 
(бакалавърска или магистърска)  преди започване на стажа и да владеят добре 
английски или френски език.  

Повече информация: http://careers.cern/

ПРОГРАМА ЗА СТАЖ НА СТУДЕНТИ В АДМИНИСТРАТИВНИ 

СПЕЦИАЛНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЯДРЕНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ (CERN) 

Краен срок: 16 април 2018 г. 

Програмата  е  предназначена  за  студенти  по  административни  науки,  които 
търсят  практическо  обучение  (стаж)  или  възможност  за  завършване  на 
дипломния  си  проект  в  реална  среда.  Стажът  е  с  продължителност  от 2  до 12 
месеца и може да бъде удължен максимум до 14 месеца.  

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=careers&p1=Stipendiantska%20programa
http://careers.cern/
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Кандидатите трябва да са се обучавали най‐малко 18 месеца в избраната от тях 
програма  (бакалавърска  или  магистърска)  преди  започване  на  стажа  и  да 
владеят добре английски или френски език.  

Повече информация: http://careers.cern/

ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРАНТИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ В ЕВРОПЕЙСКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (CERN) 

Краен срок: 16 април 2018 г. 

Програмата  е  предназначена  за  докторанти  по  приложна  физика  (студентите, 
специализиращи в теоретична или приложна физика на елементарните частици, 
не  са  подходящи  за  програмата),  инженерство  или  компютърни  технологии. 
Програмата  е  с  продължителност  от  6  до  36  месеца.  Кандидатите  трябва  да 
владеят добре английски или френски език.  

Повече информация: http://careers.cern/

СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ” ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ 

Краен срок: 10 май 2018 г. 

Българо‐американската  комисия  за  образователен  обмен  „Фулбрайт” 
предоставя  стипендии  за  обучение  в  магистърски  и  докторски  програми, 
специализации, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в 
САЩ през учебната 2019/2020 година. Предназначени са за: 

‐ преподавателска и научноизследователска дейност (от 3 до 5 месеца); 

‐ обучение в магистърски и докторски програми  (една академична година, 
10 месеца); 

‐ работа на млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна 
докторантура (6 месеца); 

‐ изследователска дейност по проблемите на гражданското общество (3 – 5 
месеца); 

‐ повишаване  на  професионалната  квалификация  на  изявени  специалисти 
(стипендия „Хюбърт Х. Хъмфри”). 

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

http://careers.cern/
http://careers.cern/
http://www.fulbright.bg/
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ПРОГРАМА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СТИПЕНДИИ „ADVANCED ACADEMIA” 
НА ЦЕНТЪРА ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 2018 Г. 

Краен срок: 31 май 2018 г. 

Центърът  за  академични  изследвания  София  (CAS)  обявява  конкурс  за 
индивидуални  изследователски  стипендии  в  областта  на  социалните  и 
хуманитарните  науки  за  2019/2020  година.  Стипендиантската  програма  има  за 
цел  да  подкрепи  независими  новаторски  изследователски  проекти  с  високо 
качество на млади и утвърдени български учени от областта на хуманитарните и 
социалните науки. 

Предоставят се: 

‐ 5‐месечни стипендии за млади български изследователи и преподаватели 
в размер на 700 евро; 

‐ 5‐месечни  стипендии  за  утвърдени  български  учени  в  размер  на  1000 
евро. 

Повече информация: http://cas.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cas.bg/en/news/call-for-applications-advanced-academia-fellowships-for-bulgarian-scholars-1862.html
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ  

3RD INTERNATIONAL PEDAGOGICAL AND LINGUISTIC CONFERENCE 
„EDUCATIONAL ROLE OF LANGUAGE. HOW DO WE UNDERSTAND IT?” 
(14 – 15 ЮНИ 2018 Г.)  

Място: Вилнюс, Литва 

Краен срок за заявяване на участие: 31 март 2018 г. 

Такса правоучастие: 95 евро 

Конференцията  е  посветена  на  образователната  роля  на  езика.  Очаква  се 
дискутирането  на  фундаментални  въпроси,  свързани  с  вярванията  за  езика, 
неговата активност, опит и матрици. Поканата е отворена към преподаватели и 
учени,  включително  учители  от  различни  националности,  педагози, 
психолингвисти,  социолингвисти,  теоретици на образованието,  антрополози на 
езика  и  всички  други  лица,  чиято  работа  комбинира  лингвистични  и 
образователни изследвания. 

Повече информация: http://www.educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2018:  
45 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ”  
(8 – 10 НОЕМВРИ 2018 Г.) 

Място: ПУ „Паисий Хилендарски”, България 

Краен срок за заявяване на участие: 2 април 2018 г. 

Такса правоучастие: 50 лв. 

Конференцията  се  организира  по  случай  45  години  от  основаването  на 
Филологическия  факултет  на  ПУ  „Паисий  Хилендарски”.  В  рамките  на 
конференцията са предвидени научни секции със следните теми: 

‐ Литература, власт, импровизация. 

‐ 40 години Славистика в Пловдивския университет. 

‐ As You Like It ‐ English Studies Before and Now. 

‐ Лингвистичната компетентност – виадукт към универсалността. 

‐ Актуални тенденции в развитието на съвременния български език. 

http://www.educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/3rd-conf-scope
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‐ Langue, littérature, communication interculturelle. 

‐ Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation. 

‐ Lengua, literatura y comunicación intercultural. 

‐ Lingua, letteratura e comunicazione interculturale. 

‐ Русский лингвокультурный дискурс: гипотезы, маршруты, мосты. 

‐ Мястото  на  собствените  имена  в  лингвокултурологичната  репрезентация 
на света – кръгла маса по ономастика, посветена на 45‐годишния юбилей 
на  Филологическия  факултет  и  на  110‐годишнината  от  рождението  на 
акад. Владимир Георгиев. 

Повече информация: http://slovo.uni‐plovdiv.net/

ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  
НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” (14 – 15 ЮНИ 2018 Г.)  

Място: НВУ „Васил Левски” – Велико Търново, България 

Краен срок за заявяване на участие: 5 април 2018 г. 

Такса правоучастие: от 25 до 65 лв. 

Приемат  се  заявки  в  научните  направления:  сигурност  и  отбрана;  технически 
науки;  природо‐математически  науки;  педагогически  и  хуманитарни  науки; 
социални, стопански и правни науки. 

Повече информация: http://www.nvu.bg/

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

„СЪВРЕМЕННИЯТ ДИСКУРС В НАУКАТА” (26 – 28 ОКТОМВРИ 2018 Г.)  

Място: ШУ „Епископ Константин Преславски”, България 

Краен срок за заявяване на участие: 27 април 2018 г. 

Такса правоучастие:   80 лв. (за български участници),  
50 евро (за чуждестранни участници) 

Научният  форум  се  организира  от  Педагогическия  факултет  на  ШУ  „Епископ 
Константин Преславски”. Предвидените тематични направления са: 

‐ Педагогика и управление на образованието. 

‐ Социална педагогика. 

‐ Предучилищна и начална училищна педагогика. 

‐ Технологично обучение и професионално образование. 

‐ Социални дейности. 

http://slovo.uni-plovdiv.net/konferencii/
http://www.nvu.bg/node/1964
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‐ Специална педагогика и специална психология. 

‐ Изобразително изкуство. 

‐ Музика. 

‐ Физическо възпитание, спорт и рекреация. 

Повече информация: http://shu.bg/

ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  (26 – 28 ОКТОМВРИ 2018 Г.)  

Място: ШУ „Епископ Константин Преславски”, България 

Краен срок за заявяване на участие: 27 април 2018 г. 

Такса правоучастие:   30 лв. (за български участници),  
20 евро (за чуждестранни участници) 

Конференцията  се  организира  от  Педагогическия  факултет  на  ШУ  „Епископ 
Константин Преславски”. Предвидените тематични направления са: 

‐ Педагогика и управление на образованието. 

‐ Социална педагогика. 

‐ Предучилищна и начална училищна педагогика. 

‐ Технологично обучение и професионално образование. 

‐ Социални дейности. 

‐ Специална педагогика и специална психология. 

‐ Изобразително изкуство. 

‐ Музика. 

‐ Физическо възпитание, спорт и рекреация. 

Повече информация: http://shu.bg/

ХХ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И 
ДОКТОРАНТИ  (17 – 18 МАЙ 2018 Г.)  

Място: Пловдив, България 

Краен срок за заявяване на участие: 11 май 2018 г. 

Такса правоучастие: няма информация 

Предвидено  е  заседанията  да  се  организират  в  две  основни  секции  –  по 
езикознание  и  по  литературознание  (за  бакалаври,  магистри  и  докторанти). 
Няма  изисквания  за  избора  на  тема.  Планира  се  публикуването  в  сборник  на 
текстовете на докторантите, както и на всички отличени доклади. 

Повече информация: http://slovo.uni‐plovdiv.net/

http://shu.bg/conferences/pf
http://shu.bg/conferences/pf-dok
http://slovo.uni-plovdiv.net/bg/actualno/-/blogs/dvadeseta-nacionalna-naucna-konferencia-za-studenti-i-doktoranti?_33_redirect=http%3A%2F%2Fslovo.uni-plovdiv.net%2Fbg%2Factualno%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД НАСЛОВ 

„БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА. ФИЛОЛОГИЯТА У ДОМА”  
(26 – 27 ОКТОМВРИ 2018 Г.)  

Място: ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, България 

Краен срок за заявяване на участие: 31 май 2018 г. 

Такса правоучастие:   20 лв. (за български участници),  
20 евро (за чуждестранни участници) 

Научният  форум  се  организира  от  ЮЗУ  „Неофит  Рилски”  и  Национално 
издателство  за  образование  и  наука  „Аз  Буки”.  Предложени  са  следните 
тематични полета за ориентиране на докладите: 

‐ Българистиката  по  света.  Възходи  и  кризи.  Чуждестранни  българисти. 
Предизвикателствата пред българистиката зад граница. 

‐ Филологията  у  дома.  История  на  филологическата  наука  в  България. 
Личности  и  постижения.  Актуални  проблеми  пред  съвременната 
филология. 

‐ Филологията  в  епохата  на  Интернет.  Четене  и/или  сърфиране.  Езикът  в 
мрежата. 

Предвижда се одобрените доклади от конференцията, след рецензиране, да се 
публикуват  в  издания,  включени  в  световни  информационни  системи  за 
рефериране, индексиране и оценяване. 

Повече информация: http://philology.swu.bg/

THE SEA IN THE 20TH CENTURY: GLOBALIZATION, SCIENCE, NETWORKS 

AND HERITAGE (6 – 7 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)  

Място: Лисабон, Португалия 

Краен срок за заявяване на участие: 31 май 2018 г. 

Такса правоучастие:   20/40 евро (за студенти),  
40/60 евро (за други участници) 

Организаторите  отправят  покана  към  научната  общност  за  представяне  на 
доклади  и  участие  в  дискусия  по  проблемите  на  науката,  технологията  и 
наследството  в  морския  свят,  рамкирани  от  феномена 
деглобализация/глобализация; обсъждане на неговите основни пространства и 
действащи  лица;  анализиране  на  национални  и  международни  политики  в 
тяхната многопластовост  (от местна  към международна)  в  контекста на  войни, 
кризи, икономически растеж и колонизация/деколонизация. 

Повече информация: http://ihc.fcsh.unl.pt/

http://philology.swu.bg/?page_id=492
http://ihc.fcsh.unl.pt/events/mar-no-seculo-xx/
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SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES EDUCATION 
(30 ОКТОМВРИ – 1 НОЕМВРИ 2018 Г.)  

Място: Чанаккале, Турция 

Краен срок за заявяване на участие: 1 юни 2018 г. 

Такса правоучастие:   55 евро (студенти и докторанти),  
65 евро (учители, инструктори),  
80 евро (академични членове) 

Симпозиумът  има  намерението  да  събере  експерти  и  учени  от  различни 
университети  и  институции  с  оглед  дискутирането  на  образованието  по 
социални  науки  (география,  религия,  литература,  философия,  психология, 
социални  изследвания,  социология,  общо  и  чуждоезиково  образование). 
Предвижда  се  разглеждането  на  следните  теми:  модерното  преподаване  и 
теории  за  обучение;  стратегии  на  преподаване,  методи  и  техники;  учебни 
програми; оценяване; учебници; обучение на учители. 

Повече информация: http://usbes.org/

THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON E‐LEARNING AND E‐
TECHNOLOGIES IN EDUCATION (17 – 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.)  

Място: Лодз, Полша 

Краен срок за заявяване на участие: 17 август 2018 г. 

Такса правоучастие: до 390 щатски долара 

За участие в конференцията се приемат научни разработки, насочени към аудио‐
видео  комуникации  и  медии,  софтуерни  инструменти  за  оценяване, 
дистанционно  обучение,  платформи  и  портали  за  електронно  обучение, 
цифрови библиотеки за електронно обучение, виртуални лаборатории и класни 
стаи, оценяване на учителите и много други теми. 

Повече информация: http://sdiwc.net/

 

 

http://usbes.org/
http://sdiwc.net/conferences/7th-conference-e-learning-e-technologies-education/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД 

ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС.  
ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО МАЙЧИН И ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В 

ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 23 стр. 

Обърнато  е  внимание на  различните  подходи  за  обучението  по  роден  език  за 
ученици имигранти. Посочено е, че обучение по роден език се предлага по‐често 
в  задължителното  образование,  отколкото  във  втората  степен  на  средното 
образование, както и извън рамките на училището, посредством доброволчески 
или  частни  инициативи.  Направен  е  преглед  на  обучението  по  майчин  език  в 
Австрия,  Германия,  Ирландия,  Нидерландия,  Румъния,  Унгария,  Франция, 
Швейцария  и  Швеция.  Приложена  е  информация  относно  възможността  за 
полагане  на  изпит  по  български  език  за  завършване  на  средно  образование  в 
някои държави. 

МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАБОТНИ 

ЗАПЛАТИ НА УЧЕНИТЕ В ЕВРОПА 

Реферативен обзор, 33 стр. 

Идентифицирани  са  четири  основни  модела  на  публично  финансиране  на 
научните  изследвания  в  университетите,  които  се  използват  паралелно: 
частично/допълнително, ориентирано към договор и цел, на проектен принцип 
и  въз  основа  на  формула.  Посочено  е,  че  съвременната  тенденция  е 
финансирането да се осъществява въз основа на постиженията. Представени са 
и други модели на финансиране, например за разпределяне на средствата чрез 
използване  на  количествени  индикатори,  като  накрая  се  изтъкват  и  някои 
дискусионни аспекти на проблематиката. 
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ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА 

НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПА 

Реферативен обзор, 27 стр. 

Представени  са модели  за  финансиране  на  научни  организации  в  15  държави 
членки  на  ЕС  (Австрия,  Германия,  Естония,  Латвия  и  Литва,  Обединеното 
кралство, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, 
Хърватия и Чехия). Специално внимание е обърнато на финансирането на някои 
от  водещите  научни  организации  в  световен  мащаб,  като  дружествата  „Макс 
Планк”,  „Хелмхолц”,  „Фраунхофер”  и  „Лайбниц”  в  Германия.  Разгледана  е 
реформата  на  системата  за  висше  образвание  и  за  научни  изследвания  във 
Франция. 

КРИТЕРИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И 

ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ 

Реферативен обзор, 56 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 (Френска 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. 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 28 стр. 

Посочено е, че макар да се осъществява чрез различни инструменти и методи, 
оценяването  на  учениците  в  държавите  членки  на  ЕС  е  неразделна  част  от 
учебния  процес  и  представлява  важен  фактор  за  повишаване  качеството  на 
образованието.  Представени  са  основни  характеристики  на  процеса  на 
оценяване  в  Австрия,  Германия,  Гърция,  Естония,  Испания,  Латвия, 
Нидерландия, Полша, Румъния, Финландия, Франция, Чехия и Швеция. 
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ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС В НАЧАЛЕН ЕТАП НА УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА И САЩ 

Реферативен обзор, 26 стр. 

Представен е кратък обзор на действащите регламенти за повтаряне на клас в 
основното  образование  в  Европа.  Посочено  е,  че  повтарянето  на  клас  е 
възможно според законодателството на почти всички държави, макар и в някои 
от тях да съществуват ограничения за прилагането на тази практика. Разгледани 
са критериите за повтаряне на клас и ролята на действащите лица в процедурите 
по вземане на решение. Представена е основна информация за повтарянето на 
клас и в системата на образование на САЩ. 

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОПИТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ТЕЖЕСТТА НА 

УЧЕНИЧЕСКИТЕ РАНИЦИ  

Реферативен обзор, 28 стр. 

Представена  е  актуална  информация  от  официални  източници  за  оповестени 
мерки и препоръки, свързани с проблема за тежестта на ученическите раници, в 
Австралия,  Австрия,  Германия,  Индия  (щат  Телангана),  Ирландия,  Италия, 
Словакия, САЩ (щат Калифорния), Филипини, Хонг Конг и Чехия. 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА НА 
ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ДО ВРЕДНИ ХРАНИ И НАПИТКИ  

Реферативен обзор, 26 стр. 

Реферативният  обзор  е  изготвен  въз  основа  на  данни,  публикувани  от 
Съвместния  изследователски  център  на  ЕК  и  Института  за  здравеопазване  и 
защита  на  потребителите.  Представени  са  националните  политики  за 
училищната  храна  в  страните  членки  на  ЕС,  Норвегия  и  Швейцария,  както  и 
обобщение  на  ограниченията  и  забраните  по  държави.  В  приложение  са 
представени  и  актуализирани  препратки  към  нормативни  актове  по  темата  за 
всяка от държавите. 

 

 


