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НАЦИД

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.
Проектните предложения щe бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна
комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие.
www.nacid.bg
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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/

НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ДОРА ГАБЕ“
Краен срок: 31 август 2018 г.
Националната литературна награда „Дора Габе" се присъжда на 5 години на
тържествена церемония по време на Националните литературни празници
„Дора Габе" на автор за значителни художествени постижения в духа на
посланията на Дора Габе и принос в националната литература.
Наградата може да бъде съпътствана от следните отличия:
‐ За принос в научното изследване и популяризиране на творчеството на
Дора Габе
‐ За принос в превода на художествени произведения
Наградата и съпътстващите я отличия нямат конкурсен характер.
Наградата е индивидуална и не може да се връчва за съавторство или да се
поделя между двама или повече автори. Присъжда се само приживе.
Повече информация: https://kulturni‐novini.info/

КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И
КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2018 Г.
Краен срок: 31 август 2018 г.
Подпомагат се проекти, свързани със:
‐ създаване, съхраняване и разпространение на произведения на
изкуството и културата;
‐ образователни и обучителни инициативи в областта на изкуството и
културата;
‐ научни изследвания, документални издания, публикации, анализи в
www.nacid.bg
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областта на изкуството и културата;
‐ възстановки, спектакли, концерти, филми и др., свързани със значими
исторически събития, включени в културния календар на община Елена;
‐ представяне възможностите на град Елена като културно средище;
‐ стимулиране на любителското изкуство.
Повече информация: http://elena.acstre.com/

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ И ОБЩНОСТНИ
ИЗКУСТВА” НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“
Краен срок: 4 септември 2018 г.
Програма „Социално ангажирани и общностни изкуства“ финансира проекти от
всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми
и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в
неравностойно положение
Повече информация: http://programs.ncf.bg/bg/programi

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 Г.
Краен срок: 5 септември 2018 г.
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на
осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни
изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на
младите учени и постодкторанти в научноизследователска дейност.
Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за
развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г.
Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални
научни изследвания от млади учени и постдокторанти, повишаване
квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните
области:
‐ Биологически науки
‐ Математически науки и информатика
‐ Медицински науки
‐ Науки за земята
‐ Обществени науки
‐ Селскостопански науки
‐ Технически науки
‐ Физически науки
‐ Химически науки
‐ Хуманитарни науки
www.nacid.bg
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Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата
процедура следва да бъде в следните граници:
‐ Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв.
‐ Максималната сума за всеки отделен проект е 20 000 лв.
‐ Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени
горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на
допустимите разходи на проекта.
Повече информация: https://www.fni.bg/

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 Г.
Краен срок: 5 септември 2018 г.
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на
осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни
изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е
съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в
Република България 2017 – 2030 г.
Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени насочени
фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени
предизвикателства, определени в Националната стратегия:
‐ повишаване конкурентоспособността и продуктивността на икономиката в
съответствие с тематичните области на ИСИС;
‐ социално развитие, решаване на демографския проблем и намаляване на
бедността;
‐ подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие,
опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.;
‐ енергия и енергийна ефективност; ефективно оползотворяване на
природни ресурси;
‐ културно‐историческо наследство, национална идентичност и развитие на
културата на обществото;
‐ национална сигурност и отбрана, минимизиране на щети от природни
бедствия и аварии.
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата
процедура следва да бъде в следните граници:
‐ Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.
‐ Максималната сума за всеки отделен проект е 120 000 лв.
‐ Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени
горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на
допустимите разходи на проекта.
Повече информация: https://www.fni.bg/
www.nacid.bg
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КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 Г.
Краен срок: 5 септември 2018 г.
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на
осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни
изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е
съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в
Република България 2017 – 2030 г.
Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални
научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните
области:
‐ Биологически науки
‐ Математически науки и информатика
‐ Медицински науки
‐ Науки за земята
‐ Обществени науки
‐ Селскостопански науки
‐ Технически науки
‐ Физически науки
‐ Химически науки
‐ Хуманитарни науки
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата
процедура следва да бъде в следните граници:
‐ Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.
‐ Максималната сума за всеки отделен проект е 120 000 лв.
‐ Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени
горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на
допустимите разходи на проекта.
Повече информация: https://www.fni.bg/

КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – 2018 Г. “
Краен срок: 12 септември 2018 г.
Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на
висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на
рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне
тригодишна история.

www.nacid.bg
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Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата
процедура следва да бъде в следните граници:
‐
‐
‐

Минималната сума за всеки отделен проект е 4 000 лв.
Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв.
Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени
горните прагове.

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100 % от общия размер на
допустимите разходи на проекта.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които са юридически лица‐предприятия по смисъла на Регламент 1407/2013,
чрез своите редакционни колегии, които редовно издават рецензирани
български научни списания или поредици.
Повече информация: https://www.fni.bg/

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КНИГИ ЗА ДЕЦА
Краен срок: 15 септември 2018 г.
Община Гоце Делчев и Народно читалище „Просвета‐1865” организират конкурс
под надслов: „Да върнем книгите в ръцете на децата”. В конкурса могат да
участват поети и писатели, издали книги за деца на български език през 2017 и
2018 г. Авторите трябва да изпратят по 3 екземпляра от книгите, с които участват
в конкурса. Книгите ще бъдат дарявани на детския отдел на библиотеката към
читалището.
Повече информация: https://kulturni‐novini.info/

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „МОБИЛНОСТ” НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД
„КУЛТУРА”
Краен срок: 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/

www.nacid.bg
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА КНИГА „ПЕТЯ КАРАКОЛЕВА”
Краен срок: 30 септември 2018 г.
Съюзът на българските писатели и община Кърджали обявяват традиционния
национален конкурс за детска литература „Петя Караколева”. Право на участие
имат всички български автори с новоиздадени книги през 2017 година. Книгите
се предоставят в два екземпляра.
Повече информация: https://kulturni‐novini.info/

НОМИНАЦИИ ЗА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ
„ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“ ЗА 2018 Г.
Краен срок: 30 септември 2018 г.
Ще бъдат присъдени отличия в четири категории – за национална и регионална
медия, за спомоществовател и за публична институция, допринесли за
популяризирането на дейността на обществените библиотеки в страната.
Номинации за наградите за всяка от категориите могат да се правят от
ръководните органи на обществените библиотеки, организации в областта на
науката, образованието, информационните технологии, библиотечното дело,
развитието на местните общности и на гражданското общество и др.
Повече информация: http://www.glbulgaria.bg/

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА”
Краен срок: 30 септември 2018 г.
Община Лом и Народно читалище „Постоянство 1856” обявяват Национален
литературен конкурс „Яна Язова” 2018 г.
Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори на възраст от 14 до 35
години с максимум 3 разказа в 3 екземпляра (до 5 машинописни страници
всеки).
Повече информация: http://oalom.acstre.com/

www.nacid.bg
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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 младежта – 4 октомври 2018 г.
Ключова дейност 2
‐ Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
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Ключова дейност 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта
на младежта:
‐ 4 октомври 2018 г.
Повече информация: https://eur‐lex.europa.eu/

ГРАНТОВЕ НА GOOGLE ЗА ЖЕНИ, КОИТО УЧАТ ИЛИ РАБОТЯТ В
ОБЛАСТТА НА ИТ, ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Краен срок: различен за отделните конференции
Google вярва, че са необходими опит и разнообразни перспективи за
изграждане на инструменти, които могат да променят света. С тази цел Google
предоставя възможност за отпускане на безвъзмездни средства за посещаване
на конференции в областта на компютърните науки. Възможностите и
изискванията варират според региона. За Европа грантовете са предназначени
за жени, които имат желание да се развиват в областта на информационните
технологии. Те се състоят в безплатна регистрация за определените
конференции, както и парична сума в размер до 1 000 евро за покриване на
пътни разходи и разходи по настаняване.
Изисквания за кандидатките:
‐ Да учат или работят в областта на компютърните науки, компютърното
инженерство или в техническа област, свързана с предмета на
конференцията.
‐ Да имат силен академичен и/или професионален опит с доказани
лидерски умения.
Могат да присъстват на конференцията: „Европейските жени в Tech 2018“ (краен
срок: 1 септември 2018 г.).
Повече информация: https://buildyourfuture.withgoogle.com/

КОНКУРС „ПРОЕКТ МАРС” 2018 НА НАСА
Краен срок: 31 август 2018 г.
Конкурсът е предназначен за студенти и професионалисти, които са в началото
на своята кариера (по‐малко от 5 години опит в производството на филми/в
графичните изкуства). Целта е да се представи авторската гледна точка относно
изследването на Космоса чрез заснемане на кратък филм (от 2 до 5 мин.) или
създаване на плакат. В проектите могат да се използват изображения,
видеоклипове и 3D модели на НАСА.
Повече информация: http://projectmarscompetition.com/
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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИИ В
БОРБАТА С НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА
Краен срок: 5 септември 2018 г.
Световната банка и Инициативата за изследване на сексуалното насилие (SVRI)
отправят нова покана за предложения, в която ще се отличат обещаващи
иновации, насочени към предотвратяване и справяне с насилието, основано на
пола. Ще бъдат предоставени повече от 1 млн. щ.д. за подкрепа на интервенции
за предотвратяване и справяне с насилието въз основа на пола. Могат да
участват организации, базирани в страни с нисък и среден доход, както и други
организации, които работят с поне един партньор от такава държава.
Дейностите следва да са с продължителност до 24 месеца.
Повече информация: http://zafondovete.eu/

ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Краен срок: 14 септември 2018 г.
През 2018 г. ЕК за първи път ще връчи Европейска награда за устойчиво
развитие, с която се отличават усилията и креативността на европейските
граждани, предприятия и организации.
Темата на тазгодишното издание е „Предоставяне на възможности на хората и
осигуряване на приобщаване и равенство”.
В конкурса могат да участват 4 категории заинтересовани страни:
‐ младежи;
‐ публичноправни органи;
‐ частноправни органи;
‐ гражданско общество.
Повече информация: https://ec.europa.eu/

УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В СЕСИИТЕ НА КОНГРЕСА НА МЕСТНИТЕ И
РЕГИОНАЛНИТЕ ВЛАСТИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ПРЕЗ 2019 Г.
Краен срок: 17 септември 2018 г.
Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за поредна
година кани млади хора (18 – 30‐годишни) от страните членки на Съвета за
участие в сесиите му през 2019 г. Основната идея на тази инициатива е
създаване на платформа за диалог между младите хора и изборните
представители на местно и регионално ниво, позволяваща на младежите да
споделят свои идеи и виждания по обсъжданите теми на пленарните заседания.
www.nacid.bg
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Участие само в една сесия не е възможно. Всички разходи за пътуване,
настаняване и престой на младежите в гр. Страсбург, където се провеждат
сесиите, се покриват от Конгреса на местните и регионалните власти.
Младежите са част от състава на съответната национална делегация.
Кандидатите се избират на конкурсен прицип от Бюрото на Конгреса и трябва да
отговарят на следните критерии:
‐ да са отворени, ангажирани и мотивирани хора на възраст между 18 и 30
години;
‐ да
развиват
и
засилват
диалога
между
младежта
и
местните/регионалните изборни представители;
‐ да са пребивавали в една от държавите членки на Съвета на Европа за
най‐малко пет години и да живеят в страната, която ще представляват, по
време на участията си;
‐ да бъдат активни в работата с младежта на местно и регионално ниво;
‐ да могат да участват в цялостната дейност, включително и подготовката на
проекти на местно ниво;
‐ да имат интерес към активно участие в политиката на местно и
регионално ниво;
‐ да могат да разпространяват информацията, получена по време на
сесиите, в страната си;
‐ да владят перфектно английски език.
Кандидатурите се изпращат в електронен формат и трябва да бъдат подкрепени
с кратко видео (до 30 сек.) в YouTube.
Повече информация: https://www.coe.int/

КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ХРАНИТЕ 2018
Краен срок: 9 ноември 2018 г.
По повод Световния ден на храните Организацията за храни и земеделие на
ООН организира конкурс за плакат, в който могат да се включат деца и младежи
на възраст от 5 до 18 години. Конкурсът е отворен за участници от цял свят,
разделени в 4 възрастови групи: 5 – 8 години, 9 – 12 години, 13 – 15 години и 16
– 19 години.
Темата на конкурса е „Без глад”. Идеите на участниците могат да се представят с
техника по избор: моливи, пастели, въглен, акрилни и акварелни бои, смесени
техники или компютърни рисунки. Конкурсният плакат, по един на участник, се
изпраща като JPEG файл.
До финалната селекция ще достигнат по 15 плаката във всяка възрастова група.
Жури ще избере по 3 плаката в категория, техните автори ще получат почетни
дипломи и предметни награди.
Повече информация: http://www.fao.org/
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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/
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СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Краен срок: 31 август 2018 г.
Стажантите получават месечна безвъзмездна помощ в размер на 1 176,83 EUR и
възстановяване на пътни разходи. Предоставя се и застраховка „Злополука и
здраве”.
Периодът на стаж е от март 2019 г. до юли 2019 г.
Повече информация: https://programmes.eurodesk.eu/

ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ И ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА
МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА НАНО‐ И БИОТЕХНОЛОГИИТЕ
Краен срок: 31 август 2018 г.
Проектът „Създаваме предприемачи в науката” на фондация „Карол Знание” се
състои от две части – обучение за предприемаческо мислене и умения, и
конкурс за стипендия в размер на 30 000 лв.
Могат да кандидатстват докторанти, последна година редовна, задочна и
свободна форма на обучение, както и учени, защитили докторска степен до пет
години преди датата на кандидатстване.
Очакват се проекти в областта на биотехнологиите и нанотехнологиите, с
потенциал за практическо приложение. Самото обучение ще се състои от 19
септември до 21 ноември 2018 г., а конкурсът за стипендията е предвиден за
началото на декември. В конкурса могат да кандидатстват само участниците в
обучението „Предприемачи в науката”.
Повече информация: https://karollknowledge.bg/

СТИПЕНДИЯ „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ ЗА ПОДКРЕПА НА МЛАДИ
БЪЛГАРСКИ АРТИСТИ
Краен срок: 1 септември 2018 г.
Фондация „Културни перспективи” и КЦМ 2000 ГРУП учредяват, по идея на
оперната певица Ина Кънчева, национална стипендия „С усилия към звездите“
(Per aspera ad astra), с която всяка година ще се подкрепят млади български
артисти в пет области на изкуството: визуални изкуства, литература, музика,
танц, театър/пърформанс.
Целта на стипендията е да бъде предоставена подкрепа на млади български
творци за реализиране на избрана от тях творческа, образователна или друга
подобна инициатива, която да подпомогне техни последващи стъпки за растеж
и развитие в избраните от тях област и жанр.
www.nacid.bg
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Стипендията включва осигуряване на финансова подкрепа за реализацията на
личен проект, с който участникът е кандидатствал в конкурса. В зависимост от
показаните резултати стипендиантите ще могат да получат и продължаваща
подкрепа, предоставена от партньорите на стипендията.
Повече информация: http://www.culturalperspectives.eu/

СТАЖ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Краен срок: 15 септември и 15 април всяка година
Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени
стажове с продължителност от пет месеца. Стажовете се провеждат основно в
дирекциите за правни писмени преводи, в дирекция „Изследвания и
документация“, в дирекция „Комуникация“, в дирекция „Протокол и
посещения“, към правния съветник по административни въпроси, в
секретариата на Общия съд и в дирекция „Устни преводи".
Периодите за стаж са два:
‐ от 1 март до 31 юли (кандидатурите се подават от 1 юли до 15 септември
всяка година);
‐ от 1 октомври до 28 февруари (кандидатурите се подават от 1 февруари до
15 април всяка година).
Кандидатите, които притежават университетска диплома по право/по
политически науки (с преобладаващо изучаване на право) или – за стаж в
дирекция „Устни преводи“ – диплома за конферентен преводач, трябва да
подадат кандидатурите си чрез приложението EU CV Online в предвидените
срокове.
По съображения, свързани с работата, е желателно добро владеене на френски
език.
Повече информация: https://curia.europa.eu/

ПОСТДОКТОРАНТСКИ СТИПЕНДИИ 2019 НА ФОНДАЦИЯ
GOTTLIEB DAIMLER И KARL BENZ
Краен срок: 1 октомври 2018 г.
Всяка година фондацията отпуска 10 стипендии на избрани постдокторанти,
младши професори или ръководители на изследователски групи. В
продължение на две години стипендиантите получават 20 000 евро на година за
финансиране на научни сътрудници, техническо оборудване, научни
командировки и участие в конференции.
Повече информация: https://www.daimler‐benz‐stiftung.de/
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „НОВИ
ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА
БЪДЕЩЕТО” (19 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: Филиал – Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев”, България
Краен срок за заявяване на участие: 30 август 2018 г.
Такса правоучастие: 30 лв. (за български участници)
30 евро (за чуждестранни участници)
В конференцията е предвидено разглеждането на следните тематични
направления:
‐ Съвременно чуждоезиково обучение;
‐ Методика, педагогика, психология;
‐ Езикознание;
‐ Литературознание и история;
‐ Професионално образование;
‐ Електронно обучение и др.
Повече информация: http://conf.uni‐ruse.bg/

„НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО –
ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО”. 57‐МА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” И СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ –
РУСЕ (25 – 26 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: Русе, България
Краен срок за заявяване на участие: 30 август 2018 г.
Такса правоучастие: 100 лв. (за български участници)
80 евро (за чуждестранни участници)
Предвидените за конференцията тематични направления са изключително
разнообразни. Сред тях присъстват: методика на обучението, педагогика и
психология, образование – изследвания и иновации, качество на висшето
образование и др. В рамките на конференцията се организира и кръгла маса на
тема „Комуникологията на академичните медии” (26 – 28 октомври).
Повече информация: http://conf.uni‐ruse.bg/
www.nacid.bg
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НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩА И СРАВНИТЕЛНА
РЕТОРИКА” (27 – 28 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 31 август 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Проблемните области, предвидени за разглеждане в рамките на
конференцията, обхващат теоретични, методологични и приложни аспекти на
реториката, ораторското изкуство, пропагандните техники и междукултурната
комуникация през Античността, Средновековието, Ренесанса и Новото време.
Повече информация: https://www.facebook.com/

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ ФОРУМ „УЧИТЕЛЯТ В ДЕЙСТВИЕ
2018: ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ИНОВАТИВНА, КРЕАТИВНА И ПОДКРЕПЯЩА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”
(5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.)
Място: София, България
Краен срок за заявяване на участие: не е посочен
Такса правоучастие: 98 лв.
По време на форума е предвидено разглеждането на иновативни обучителни
методи и подходи за изграждане на мотивираща и подкрепяща развитието
образователна среда под формата на презентации, уъркшопи и др.
Повече информация: http://www.pedagozi.bg/

ИЗНЕСЕН СЕМИНАР НА ДОКТОРАНТСКИЯ ЦЕНТЪР ПРИ
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” (12 – 14 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 10 септември 2018 г.
Такса правоучастие: няма
В периода 12 – 14 октомври 2018 г. се планира провеждането на изнесен
обучителен семинар за докторанти, млади учени и студенти магистри от СУ „Св.
Климент Охридски”, организиран с подкрепата на Докторантския център.
Тема на събитието е „Природни ресурси, климатични промени и социално‐
икономическата им значимост в исторически план”. Предвидено е в семинара
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да изнесат лекции представители на факултетите съорганизатори (Геолого‐
географски факултет, Исторически факултет и Физически факултет). Възможност
за представяне ще имат и докторантите и младите учени. Изнесените доклади
ще бъдат публикувани в докторантския сборник, финансиран по проект
„ДокЦент”.
Участниците ще бъдат одобрени след предварителен подбор от
организационния комитет.
Повече информация: https://phdsu.blogspot.com/

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ”
(16 – 17 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, България
Краен срок за заявяване на участие: 27 септември 2018 г.
Такса правоучастие: 80 лв. (за български участници)
40 евро (за чуждестранни участници)
40 лв. или 20 евро (за докторанти)
Предвидено е докладите на конференцията да са организирани в следните
секции:
‐ Обща и социална педагогика;
‐ Предучилищна педагогика;
‐ Начална училищна педагогика;
‐ Педагогика на деца със специални образователни потребности и
логопедия;
‐ Кинезиология;
‐ Музика
Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУКАТА В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО
‘2018” (26 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: Варна, България
Краен срок за заявяване на участие: 28 септември 2018 г.
Такса правоучастие: 50‐70 лв. (за български участници)
60 евро (за чуждестранни участници)
25 лв. (за докторанти)
Конференцията се организира от Съюз на учените в България – клон Варна,
Община Варна, Медицински университет „Проф. д‐р Параскев Стоянов” – Варна,
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Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна,
Икономически университет – Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по
океанология „Фритьоф Нансен” – БАН и Център по хидро‐ и аеродинамика към
Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” –
БАН. Предвидените тематични направления за докладите са: педагогически
науки, хуманитарни науки, икономически науки, социални и правни науки,
природни науки, математика и информатика, технически науки, здравеопазване
и изкуства.
Повече информация: http://www.su‐varna.org/

ТЕЛЕКОМ 2018: ХХVІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ – ОСНОВА НА
ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА И ЦИФРОВОТО ОБЩЕСТВО”
(25 – 26 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: София, България
Краен срок за заявяване на участие: 29 септември 2018 г.
Такса правоучастие: 100 лв. (за редовни участници)
80 лв. (за членове на СУБ, АСТЕЛ и СЕЕС)
50 лв. (за пенсионери, студенти и докторанти)
Тематичните направления на конференцията са:
1. Електронни съобщения, политики и регулации. Цифрово включване.
2. Електронно управление: Е‐правителство, киберсигурност.
3. Мобилни комуникации. Управление на радиочестотния спектър.
4. Широколентов интернет. Интернет на нещата и интернет на хората.
5. Комуникационни и информационни технологии.
6. Съобщителни мрежи и телетрафик – политика, планиране и управление.
7. NGN. Мрежи на бъдещето. Софтуерно дефинирани мрежи, облачни
комуникации.
8. Комуникационни вериги, сигнали и системи.
9. Комуникационна свързаност, суперкомпютри, изкуствен интелект.
10. Икономика и маркетинг на електронните съобщения.
11. Съвременни аспекти на пощенските услуги.
12. Обучение в областта на телекомуникациите.
Повече информация: http://ceec.fnts.bg/telecom/
www.nacid.bg
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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: 5 октомври 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.
‐ 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/

ХVІІ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО
УЧАСТИЕ „БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ”
(15 – 16 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Народна библиотека „Петко Р. Славейков” – Велико Търново, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Научният форум е посветен на 190‐годишнината от рождението на отец Матей
Преображенски – виден български възрожденец и просветител и на детската
книга и четенето в ранна възраст. Конференцията обхваща теми в областта на
библиотечни и информационни науки, книгознание, литературна история,
печатни комуникации и медии.
Повече информация: http://libraryvt.com/
www.nacid.bg
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ІІІ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА ТЕМА „ПОЛЕТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО”
(15 – 17 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: няма
Приемат се заявки в направленията:
‐ Филологията на фокус. Себерефлексия и перспективи.
‐ Литературата: история и теория.
‐ Езикът: история и теория.
‐ Културна антропология, фолклористика и етнология: история и
съвременни реалности.
‐ Медиевистиката: слово, образ и мелодика.
‐ Нови медии, театър и кино. Художествена условност и виртуална
реалност.
‐ Езиково и литературно образование: предизвикателства и възможности.
‐ Преводът: теория и практика.
Предвижда се публикуването на докладите след процедура по анонимно
рецензиране.
Повече информация: https://philol‐forum.uni‐sofia.bg/

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „НОВИТЕ УТОПИИ”
(6 – 9 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, София – Априлци, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Научният форум е осми по ред от ежегодни интердисциплинарни конференции,
посветени на културната история на съвременността. Организаторите
приветстват общи теми по поставени въпроси на конференцията (достъпни на
интернет страницата на събитието), както и анализи и представяния на
конкретни социални казуси, специфични научни хипотези, процеси във
философията, науката и изкуствата, художествени проекти и произведения.
Повече информация: http://culturecenter‐su.org/
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ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21”
(30 НОЕМВРИ – 1 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)
Място: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, България
Краен срок за заявяване на участие: 2 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: 40 лв. (за български участници)
30 лв. (за задочно участие)
20 евро (за чуждестранни участници)
20 лв. (за докторанти)
Симпозиумът е ориентиран към широк кръг от професионалисти, ангажирани с
проблемите на историческото и на географското образование в средното
училище и в университета, квалификацията на педагогическите специалисти и
др. Обособените тематични направления са следните:
‐ 2030: Съвременното образование – между реформата и практиката.
‐ Мисия Учител – между университетската аудитория и класната стая.
‐ Рецепти за промяна: как преподаваме компетентностите на 21. век в
класната стая.
‐ Интердисциплинарен
подход
към
формирането
на
ключови
компетентности в обучението.
‐ Open space: приложение на ИКТ в съвременното училище.
‐ Интерактивна образователна среда.
‐ РеСтарт: Музеи и Училище.
‐ Методи за формиране на критическо мислене.
‐ Съвременни методи и технологии на обучение.
‐ Гражданското образование – иновации и преподаване в условията на
новия държавен образователен стандарт.
‐ Иновационни стратегии в българското образование.
‐ Диагностични аспекти в педагогическия процес.
Предвижда се представените текстове да се публикуват в сборник на
електронен и хартиен носител.
Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON „LANGUAGE, IDENTITY AND
EDUCATION IN MULTILINGUAL CONTEXTS – LIEMC19”
(14 – 16 ФЕВРУАРИ 2019 Г.)
Място: Университет на Йорк, Великобритания
Краен срок за заявяване на участие: 15 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: 180 евро (ранна регистрация за редовни участници)
120 евро (ранна регистрация за докторанти)
240 евро (за редовни участници)
160 евро (за докторанти)
Конференцията
разисква
всички
аспекти
на
лингвистичните
и
социолингвистичните компетентности и практики на лицата билингви и
мултилингви, които пресичат съществуващите социални и лингвистични
граници, възприемайки или адаптирайки се към нови и застъпващи се
лингвистични пространства. Предвидените за разглеждане теми включват:
многоезично образование, грамотността в условията на многоезичие
(pluriliteracy), интеркултурни и глобализационни въпроси на мултилингвизма и
др.
Повече информация: https://liemc19.wordpress.com/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД
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
www.nacid.bg
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оценяване в Австрия, Германия, Гърция, Естония, Испания,
Нидерландия, Полша, Румъния, Финландия, Франция, Чехия и Швеция.

Латвия,

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.
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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ДЪРЖАВИ
Реферативен обзор, 28 стр.
В реферативния обзор е представена обща информация за основните
характеристики на ученическите стипендии в 21 европейски държави. Посочено
е, че във всички държави в Европа са изградени системи за подпомагане на
учениците, като тези системи се различават по вид на стипендиите, критерии за
присъждане и образователно ниво, на което се предоставят.

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ
Фактографска справка, 14 стр.
Във фактографската справка са представени данните за наличието на задочна
или подобна форма на обучение в държавите членки на ЕС. Уточнено, че няма
унифицирано разбиране/дефиниция на понятието „задочна форма“ на обучение
във висшето образование, като в повечето държави в Европа институциите за
висше образование се ползват с автономия при вземането на решения дали да
предлагат програми за обучение в други форми освен редовна.
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