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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЩЕ ОБИЧАМ АЗ ОТ СЪРЦЕ ТАЗ ЗЕМЯ И ТОЗ НАРОД!“ 

Краен срок: 06 декември 2019 г. 

Второ Основно училище „Петко Р. Славейков“, гр. Стара Загора и Община Стара 
Загора  организират  трето  издание  на  конкурса,  който  е  включен  в  проект  на 
Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за 
учебната 2019/2020 г. 

В конкурса могат да участват деца от училища, школи и извънучилищни звена, 
разпределени  в  три  възрастови  групи:  I‐VI  клас,  V‐VII  клас  и  VIII‐XII  клас,  с 
възможност  както  за  индивидуално,  така  и  за  колективно  участие  в  екип  до  4 
ученици  и  1  учител.  Конкурсните  категории  са  пет  –  рисунка,  фотография, 
компютърна презентация, есе, стихотворение. 

Повече информация: https://www.ou2sz.com/

ТВОРЧЕСКИ КОНКУРС „ИМАШ СИЛАТА – БЪДИ ПРИЯТЕЛ“ 

Краен срок: 08 декември 2019 г. 

Конкурсът е част от специалната инициатива на Cartoon Network срещу тормоза 
между  деца.  В  него  могат  да  участват  учители  и  възпитатели,  които  обучават 
клас от максимум 35 деца на възраст 5 – 15 г., като всеки учител/възпитател се 
записва за участие от името на класа. Задачата на конкурса е под ръководството 
на учителя/възпитателя, класът да създаде „колаж на най‐добрите приятели“. 

Носителите на награда ще бъдат избрани на 10 декември 2019  г. от специално 
жури. 

Повече информация: https://cineboom.eu/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЛОЖНО‐ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ 

Краен срок: 08 декември 2019 г. 

Дипломатическият  институт  при  министъра  на  външните  работи  на  Република 
България  обявява  третото  издание  на  националния  конкурс  за  приложно‐
изследователски проект на тема „Ускорена интеграция на Сърбия в ЕС до 2025 г. 

https://www.ou2sz.com/p/iii.html
https://cineboom.eu/buddy/
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– отражение в регионален аспект,  включително върху българските национални 
интереси в региона“. 

В конкурса могат да участват лица с най‐малко образователна и научна степен 
„доктор“,  притежаващи  необходимата  научноизследователска  и  експертна 
компетентност. 

Повече информация: http://phls.uni‐sofia.bg/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КУКЛИ „В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА“ 

Краен срок: 10 декември 2019 г. 

Сдружение „Усмивка“ и читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ организират 
конкурс на тема „С кукла Ная пея, уча и мечтая“. Участие могат да вземат всички 
деца  на  възраст  от  6  до  14  години.  При  изработката  на  куклите  могат  да  се 
използват  всякакви  техники  и  материали,  с  изключение  на  хартия,  картон  и 
пластилин. 

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

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧЕНИЦИ В ДЕЙСТВИЕ“ 

Краен срок: 11 декември 2019 г. 

Сдружение  за  споделено  учене  „ЕЛА“  обявява  второто  издание  на  конкурса, 
който е част от програмата „Училището има смисъл“, насърчаваща училищата и 
местната  общност  да  си  сътрудничат  и  правят  ученето  полезно  и  забавно  за 
децата. 

В конкурса могат да участват всички ученици от V, VI и VII клас, в групи по свое 
желание и съобразно избраната инициатива и нейната цел. 

Повече информация: https://www.ela‐bg.eu/

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „ПРАЗНИЧНИ МОТИВИ – КОЛЕДА“ 

Краен срок: 13 декември 2019 г. 

Организатор  на  конкурса  е  Художествената  галерия  „Димитър Добрович“  в  гр. 
Сливен и в него могат да участват ученици на възраст над 14 години, обучаващи 
се в художествени гимназии, училища с разкрити паралелки с усилено изучаване 
на изобразително изкуство и частни арт школи в страната. Участниците могат да 
представят  произведения  в  областта  на  живописта  и  графиката  (техниката  и 
матераилът са по избор), с не повече от две творби в категория. 

Повече информация: https://gallerysliven.com/

http://phls.uni-sofia.bg/article/2943
https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/40597
https://www.ela-bg.eu/bg/zapochva-vtori-nacionalen-konkurs-uchenici-deistvie
https://gallerysliven.com/sabitia/mladejki-konkurs-praznichni-motivi/
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КОНКУРС ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА, ЗАЩИТЕНА ПРЕЗ 2019 Г. 

Краен срок: 15 декември 2019 г. 

Гражданско  сдружение  „Постоянно  образование“  за  седма  поредна  година 
обявява  конкурс  с  парична  награда  от  500  лв.  за  дипломна  работа,  защитена 
през  2019  г.,  в  която  са  залегнали  принципи  за  хуманно  образование  и 
личностно развитие. 

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

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СПОРТА НА УЧАЩИТЕ“ ЗА 2020 Г. 

Краен срок: 18 декември 2019 г. 

Програмата осъществява политиката на Министерството на младежта и  спорта 
за  повишаване  на  ефективността  и  качеството  на  дейностите  в  областта  на 
ученическия, студентския спорт, спорта за деца и младежи в риск.  

Преки бенефициенти по програмата са лицензирани многоспортови федерации, 
създадени  по  обединяващ  принцип  за  практикуване  на  спорт  и  национални 
организации,  развиващи  спорта  за  учещи,  които  могат  да  кандидатстват  с 
проекти за финансово подпомагане. Непреки бенефициенти, за които се очаква 
да  има  ефект  и  резултат  от  изпълнението  на  проектите,  са  ученици,  студенти, 
деца и младежи в риск. 

Повече информация: http://mpes.government.bg/

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „И ТИ СИ В МЕНЕ – ТИ, РОДИНО МОЯ“ 

Краен срок: 20 декември 2019 г. 

Община  Чирпан,  Къща  музей  „Пейо  К.  Яворов“  в  гр.  Чирпан  и  Фондация 
„Яворов“ обявяват два национални конкурса: 

Национален литературен конкурс „И ти си в мене –  ти,  родино моя“, 2020  г., 
категоризиран  в  2  раздела:  поезия  (до  три  стихотворения)  и  проза  (до  две 
творби).  Участие  могат  да  вземат  ученици  от  V  до  ХII  клас  от  цялата  страна, 
разделени в две възрастови групи: V‐VII клас и VIII‐XII клас. 

Осмо издание на Националния конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2020 г., 
в памет на Василия Стоилова. Участие могат да вземат ученици от V до ХII клас от 
цялата страна, разделени в две възрастови групи: V‐VII клас и VIII‐XII клас, като 
всеки ученик може да представи само една рисунка във формат 35/50 см. 

Повече информация: https://ruoburgas.org/

https://www.graspo.org/news
http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=EAyvn6pebG4%3d
https://ruoburgas.org/-_43.html
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XII НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“ ЗА 
УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. 

Краен срок: 20 декември 2019 г. 

Националният  ученически  конкурс  „Посланици  на  здравето“  се  провежда  в 
рамките  на  Националната  програма  за  превенция  на  хроничните  незаразни 
болести  2014‐2020  г.  и  е  в  подкрепа  на  здравословния  начин  на  живот  на 
младите хора. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от  I до 
XII клас от цялата страна, разпределени в три възрастови категории: I‐VI клас, V‐
VII клас и VIII‐XII клас. 

В  проектите  могат  да  участват  учители  на  една  или  повече  паралелки, 
независимо дали са от един и същи випуск. Конкурсът ще протече в две фази. В 
рамките на първата фаза (8 ноември – 20 декември 2019 г.) участниците трябва 
да  изготвят  и  да  изпратят  до  Министерството  на  здравеопазването  своите 
проекти  в  следните  области:  „Ограничаване  на  тютюнопушенето  и 
злоупотребата  с  алкохол“  и  „Здравословно  хранене  и  физическа  активност“. 
През  втората  фаза  на  конкурса,  27  декември  2019  г.  –  10  май  2020  г.,  ще  се 
осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане. 

Повече информация: https://www.mh.government.bg/

УЧЕНИЧЕСКИ И УЧИТЕЛСКИ КОНКУРСИ, ПОСВЕТЕНИ НА ДАМЯН ДАМЯНОВ 

Краен срок: различен за всяка тематична област 

По  случай  85‐та  годишнина  от  рождението  на  Дамян  Дамянов  и  патронния 
празник  на  училището  на  18.01.2020  г.,  Профилираната  хуманитарна  гимназия 
„Дамян Дамянов“ обявява следните конкурси: 

‐ Литературен конкурс за ученици от ІV до ХІІ клас на тема: „В сърцето 
си да нося обич, а във очите – небеса!“. Краен срок: 20.12.2019 г. 

‐ Литературен  конкурс  за  учители  на  тема:  „Душата  ми  –  врата  без 
ключ...“. Краен срок: 20.12.2019 г. 

‐ Рецитаторски конкурс за ученици от  ІV до ХІІ клас на тема: „Магията 
на Дамяновото слово“. Краен срок: 08.01.2020 г. 

‐ Конкурс  за  ученици  от  ІV  до  ХІІ  клас  рисунка  (графика,  колаж), 
електронен  постер  по  стихотворенията  на  Дамян  Дамянов:  „Моята 
улица“, „Гроздобер“, „Есен“. Краен срок: 08.01.2020 г. 

‐ Ученически  конкурс  за  видеоклип  на  тема:  „Поезията  на  Дамян 
Дамянов“. Краен срок: 08.01.2020 г. 

В конкурсите могат да участват ученици и учители от всички български училища 
в страната и в чужбина. 

Повече информация: https://hg.sliven.net/

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-obyavyava-xii-i/
https://hg.sliven.net/index.php?id=304938
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ПРОГРАМА VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ 

Краен срок: 12 януари 2020 г. 

Инициативата се провежда в партньорство с Българския център за нестопанско 
право  и  подкрепя  добрите  идеи  от  всеки  български  град  или  село  чрез 
безвъзмездна финансова подкрепа, за която могат да кандидатстват граждански 
организации,  читалища,  училищни  настоятелства  и  настоятелства  на  детски 
градини. 

Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно 
е проектите да са насочени към промяна, полезна за общността и да покриват 
едновременно  3  ключови  критерия:  полза  от  реализирането  на  инициативата 
или  решаването  на  проблем  за  конкретна  общност,  въвличане  на  местната 
общност и новаторство. 

Повече информация: https://vivacomfund.bg/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „НАГРАДИТЕ НА БАИТ“ ЗА 2019 Г. 

Краен срок: 13 януари 2020 г. 

Българска асоциация по информационни технологии обявява деветото издание 
на  конкурса,  в  който могат  да  участват  компании,  регистрирани  в  България  по 
българското  законодателство,  български  организации  и  институции,  лица  и 
екипи, работещи за тях. 

Кандидатите могат да участват с продукти/услуги/материали в една от следните 
категории:  образователна  награда;  младежка  награда;  журналистическа 
награда;  публична  администрация;  Start‐up  компания;  успешен  български  ИКТ 
продукт/услуга; успешен ИКТ проект в полза на българската икономика. 

Повече информация: https://bait‐awards.bg/

XXIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО „ЛЮБОВТА В НАС“ 

Краен срок: 24 януари 2020 г. 

В  конкурса  могат  да  участват  ученици  от  цялата  страна  от  I  до  XII  клас  от 
училищата,  извънучилищните  звена,  читалища,  клубове,  школи  и  др.,  както  и 
български  деца,  живеещи  в  чужбина.  Конкурсът  е  индивидуален  в  категории 
стихотворения и проза на български език. 

Повече информация: http://www.odk‐varna.com/

https://vivacomfund.bg/regionalgrant/
https://bait-awards.bg/pages/Rules/
http://www.odk-varna.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b0-xxiii-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%82/
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КОНКУРС ПО СЪСТЕЗАТЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕРНИ 

ПРОЕКТИ СОФТУНИАДА 2020 

Краен срок: 01 февруари 2020 г. 

СофтУниада е конкурс по състезателно програмиране и разработка на софтуерни 
проекти за ученици и студенти от цяла България. За участие в СофтУниада има 
две възможни категории. Участниците могат да се регистрират за една от двете 
или и за двете едновременно: 

1. Състезателно програмиране 
Участниците  в  тази  категория  ще  имат  10  задачи,  които  трябва  да  решат  в 
рамките на 5  часа,  с автоматично оценяване в реално време  (с  judge  система). 
Участието  е  индивидуално,  като може да  се  използват  всякакви материали  по 
време на състезанието: книги, учебници, интернет ресурси. 

2. Уеб/софтуерни проекти 
Уеб/софтуерни  проекти  –  участниците  разработват  уеб  или  софтуерни 
приложения  и  предават  URL  към  приложението,  кратко  описание  на  проекта 
(презентация)  и  линк  към  сорс  кода  (например  в  GitHub).  В  тези  категории 
попадат  уеб  приложения,  мобилни  приложения,  настолни  приложения, 
вградени  системи и друг  вид  софтуерни разработки. Могат да  участват  отбори 
до 5 души  (регистрацията е задължителна за всички членове на отбора), но се 
допуска и индивидуално  участие. До финала  се допускат най‐добрите проекти 
във всяка категория, селектирани от журито. 

Повече информация: https://softuniada.softuni.bg/

IX НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА БЪЛГАРСКИТЕ АРХИТЕКТУРНИ 
ПАМЕТНИЦИ В МАКЕТИ 

Краен срок: 17 февруари 2020 г. 

Конкурсът  е  посветен  на  Националния  празник  на  България  –  Трети  март,  на 
тема: „Наследството на Кольо Фичето“. Право на участие имат всички ученици от 
I до XII клас от училищата и извънучилищни звена, читалища и школи. Размерите 
на изработените макети не трябва да надвишават 50х50 см. в основата и 50 см. 
на височина, с максимално тегло до 3 кг., които да са изработени самостоятелно 
от участниците. 

Повече информация: http://www.odk‐varna.com/

 

https://softuniada.softuni.bg/
http://www.odk-varna.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b0-ix-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80/
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VII НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „КОЙТО СПАСИ ЕДИН 
ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА“ 

Краен срок: 01 март 2020 г. 

Центърът  за  еврейско‐българско  сътрудничество  „Алеф“,  Община  Бургас  и 
Националния дворец на децата обявяват седмото издание на конкурса на тема 
„Аз съм един от тях – българските праведници на света“. С художествен разказ 
до  5  страници,  формат  А4  могат  да  участват  ученици  от  VIII  до  XII  клас  или 
студенти в редовна форма на обучение до 25 години, които са избрали да пишат 
за един от двадесетте българи, обявени за „праведници на народите на света“. 

Повече информация: http://alef‐bg.org/

МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“, С ПОДКРЕПАТА НА ОП 
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ  

Краен срок: 31 март 2020 г. 

Сдружение    „Местна  инициативна  група  „Дряново  –  Трявна  –  в  сърцето  на 
Балкана“  обявява  процедура  за  подбор  на  проектни  предложения 
BG05M2OP001‐3.013  „МИГ  „Дряново‐Трявна  –  в  сърцето  на  Балкана“  – 
Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в 
трудно  достъпните  райони  в  общините  Дряново  и  Трявна“,  финансирана  от 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014‐2020 
г. 

Основната  цел  на  процедурата  е  да  подкрепи  социално  включване  на  деца  и 
ученици  от  маргинализираните  групи  чрез  подобряване  на  достъпа  им  до 
качествено образование. 

Подаването на проектно предложение се осъществява изцяло по електронен път 
чрез Информационната  система  за  управление  и  наблюдение  на  Структурните 
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).  

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет 
адреси: 

‐ на сайта на Сдружение „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ 
http://www.mig‐dryanovo‐tryavna.eu/  

‐ в ИСУН2020 – https://eumis2020.government.bg  

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

http://alef-bg.org/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%84-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0-v%d1%96%d1%96-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%bb/
http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/
https://eumis2020.government.bg/
http://www.opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=715
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НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „БОГАТСТВАТА НА ЗЕМЯТА И ЧОВЕШКИЯТ 

ПРОГРЕС“ 

Краен срок: 30 април 2020 г. 

Конкурсът е инициатива на Минно‐геоложкият университет „Св. Ив. Рилски“ и е 
насочен към ученици, разпределени в две възрастови групи: от V до VIII клас и 
от  IX  до  XII  клас.  Участниците  могат  да  се  състезават  в  категориите  есе, 
презентация/постер,  компютърен  дизайн,  цикъл  от  фотографии  на  тема: 
„Богатствата на Земята и човешкият прогрес“. 

Повече информация: http://mgu.bg/

XII НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА „ФАМИЛНАТА ИСТОРИЯ И 

ПРЕВРАТНОСТИТЕ НА ВРЕМЕТО“ 

Краен срок: 08 май 2020 г. 

Фондация „Ценности“ стартира дванадесетото издание на конкурса за ученици 
от всички видове училища от VIII до XII клас, на възраст от 14 до 19 години, които 
могат да представят индивидуални и групови разработки. Конкурсната работа по 
темата може да бъде писмена (с обем между 10 и 50 страници), визуална (филм 
с продължителност не по‐малко от 20 минути), електронна (интернет страница, 
блог и др.). 

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

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ВЕТЕРИНАРНИЯТ ЛЕКАР – 
ЛЕЧИТЕЛ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО“ 

Краен срок: 29 май 2020 г. 

Националната  професионална  гимназия  по  ветеринарна  медицина  „Иван 
Павлов“ в гр. Стара Загора организира ново издание на конкурса, който цели да 
събуди  интереса  към  професията  на  ветеринарния  лекар  и  да  популяризира 
ветеринарномедицинското дело сред учениците. Участниците са разпределени 
в  три  възрастови  групи:  I‐VI  клас,  V‐VII  клас  и  VIII‐XII  клас,  които  могат  да  се 
включат  индивидуално  или  колективно  в  екип  до  четирима  ученици, 
състезаващи  се  в  категориите  рисунка,  есе,  фотография,  презентация, 
репортажна статия. 

Повече информация: http://rio‐vidin.org/

http://mgu.bg/new/main.php?submenu=200&id=786
http://www.values.bg/index.php?pg=nik12&lang=bg
http://rio-vidin.org/2019/11/04/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc/
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XX ЮБИЛЕЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „УРЕДИ ЗА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА“ 

Краен срок: 30 май 2020 г. 

Софийският  клон  на  Съюза  на  физиците  в  България  обявява  XX‐то  юбилейно 
издание на конкурса, в следните категории: 

‐ Демонстрационни  и  лабораторни  пособия  и  уреди  за  кабинетите  по 
физика, предназначен за ученици в прогимназиален етап  (от V до VIII 
клас); за ученици в гимназиален етап (от IX до XII клас); за настоящи и 
бивши студенти. 

‐ Компютъризиран  експеримент  за  естествени  науки  и  техника  за 
ученици в гимназиален етап (от IX до XII клас); 

‐ Висши иновативни технологии в образованието – за всички възрастови 
групи. 

Повече информация: https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/

МИГ „СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54“, С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 
2014 – 2020 Г. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ. 

Краен срок: 30 юни 2020 г. 

Местната  инициативна  група  „Стамболово  –  Кърджали  54“,  с  финансовата 
подкрепа  на  Оперативна  програма  „Наука  и  образование  за  интелигентен 
растеж“  2014  –  2020  г.,  обявява  процедура  за  подбор  на  проекти  за 
предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  BG  05М2ОP001‐3.011  МИГ 
„Стамболово‐Кърджали  54“  –  Подмярка  1  „Подкрепа  за  предучилищно 
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. Процедурата се 
съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с Приоритетна ос 3 
„Образователна  среда  за  активно  социално  приобщаване“,  Инвестиционен 
приоритет  9.ii  „Социално‐икономическо  интегриране  на  маргинализираните 
общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г. 

Целта  на  процедурата  е  подкрепа  за  социално  включване  на  деца  от 
маргинализираните  групи  чрез  подобряване  на  достъпа  им  до  качествено 
образование. 

Проектните  предложения  по  процедурата  се  подават  само  по  електронен  път 
чрез ИСУН на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg 

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местната 
инициативна група „Стамболов – Кърджали 54“ www.lagsk.eu и 
https://eumis2020.government.bg. 

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

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/konkurs-uredi-za-kabineta-po-fizika
https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/2538
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ГРАНТОВЕ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ 

Краен срок: постоянен  

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

Повече информация: http://radostinakonstantinova.org/

ПРОГРАМА „ТАЛАНТИ“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 

Краен срок: постоянен 

Програмата  има  за  цел  да  подпомага  обучението  на  талантливи  младежи,  да 
подкрепя участието им в научно‐технически изяви. Стимулира се провеждането 
на специализирани школи, университети, международни конгреси, симпозиуми 
и други научни изяви. 

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

ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 

Краен срок: постоянен 

Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на млади учени във 
фундаменталните и приложни области на науката, техниката и технологиите и по 
този начин да осигурява възможност за научна изява и развитие, да стимулира 
привличането  на  млади  хора  в  научни  изследвания.  Чрез  нея  се  финансират 
научни изследвания и публикации в престижни научни издания на млади учени 
до 35  години или младежки колективи, в които младите хора на възраст до 35 
години са не по‐малко от 75. 

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

ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИЯ, ИЗДАНИЯ, ИЗЯВИ И МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 

Краен срок: постоянен 

Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ 
се  организират  дейностите  на  фондацията,  свързани  с  информационното 
осигуряване и разпространението на научно‐технически знания сред младежта и 

http://radostinakonstantinova.org/884/fondatsiya-radostina-konstantinova-obyavyava-postoyanen-konkurs-za-grantove-za-razsledvane/
http://www.evrika.org/?page_id=107
http://www.evrika.org/?page_id=109


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  12/2019 

стр.13

децата, организирането на изяви за наука,  техника,  технологии и управление – 
конкурси,  симпозиуми,  семинари,  кръгли  маси,  школи,  научно‐технически 
състезания,  олимпиади,  изложби,  както  и  да  насърчава  международното 
сътрудничество на младите  хора и  техните организации в областта на науката, 
техниката, технологиите и управлението. Тя подкрепя инициативи, стимулиращи 
реализацията  на  европейските  стратегии  за  развитие  на  техниката  и 
технологиите  и  стимулира  интеграционните  процеси  сред  младите  хора  и 
техните организации. 

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

http://www.evrika.org/?page_id=111
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ С САЩ (ASSIST) И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
(HMC) ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Краен срок: 6 декември 2019 г. 

Българска  асоциация  по  четене  заедно  с  ASSIST  и  HMC  обявява  ежегодния 
конкурс  за  10‐класници,  финалистите  от  която  ще  получат  стипендии  от 
чуждестранни партньорски организации за обучение в едно от техните училища. 

Повече информация: http://4egvarna.com/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ „CLUE“ 

Краен срок: 8 декември 2019 г. 

CLUE  е  международен  конкурс  за  осветителни  решения  за  студенти  и  млади 
професионалисти от цял свят, които са поканени за изследват темата на петото 
издание  на  състезанието  „Светлина  и  прекъсване:  Проучване  на  ролята  на 
светлината в кризисни ситуации“. 

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

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС НА ТЕМА: „КОСМОСЪТ – ОБРАЗОВАНИЕ НА 
БЪДЕЩЕТО“ 

Краен срок: 10 декември 2019 г. 

Конкурсът  ще  се  проведе  в  три  модула  и  има  за  цел  да  стимулира 
въображението  на  учениците,  да  разшири  познанията  им  в  областта  на 
космическото пространство, да подпомогне избора им на бъдеща професия. 

В  конкурса  могат  да  участват  ученици  от  три  възрастови  групи:  I‐VI  клас, V‐VII 
клас  и  VIII‐XII  клас,  състезаващи  се  в  области  литература,  изобразително 
изкуство,  физика  и  астрономия,  храни  на  бъдещето.  Работните  езици  на 
конкурса са български и руски. 

Повече информация: http://ruo‐varna.bg/

 

http://4egvarna.com/view.php?id=14
http://www.cluecompetition.com/competition.php
http://ruo-varna.bg/images/files/2019/RUO-301.pdf
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КОНКУРС НА UNESCO ЗА НАГРАДИТЕ „МЛАДИ УЧЕНИ“ ПО ПРОГРАМАТА 

„ЧОВЕК И БИОСФЕРА“ 

Краен срок: 13 декември 2019 г. 
Наградите  са  насочени  към  млади  изследователи,  които  извършват 
интердисциплинарни  изследвания  в  съответствие  с  програмата  „Човекът  и 
биосферата“ на ЮНЕСКО. 

Повече информация: https://en.unesco.org/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „FUTURE TIME TRAVELLER“ 

Краен срок: 31 декември 2019 г. 

Конкурсът  е  насочен  към  специалисти,  които  се  занимават  с  кариерно 
консултиране  във  всички  сфери  на  образованието  и  обучението,  например: 
кариерни  консултанти;  педагогически  съветници  или  психолози  в  училища, 
трудови  посредници,  които  в  професионалната  си  дейност  се  занимават  с 
въпроси  на  професионалното  ориентиране  на  ученици,  студенти  и  възрастни; 
обучители в неформалната сфера. 
Участие  могат  да  вземат  следните  кандидати  от  всички  европейски  държави: 
индивидуални участници  (кариерни и педагогически специалисти,  специалисти 
по пазара на труда, психолози и др.); професионални екипи, съставени от повече 
от  един  участник;  смесени  екипи,  съставени  от  професионалисти  и 
представители на целевите групи. 

Повече информация: http://future‐time‐traveller.eu/bg

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКА ЛЯТНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ОБМЕН 

„БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН“ 

Краен срок: 15 януари 2020 г. 
Лятната  програма  „Бенджамин  Франклин“  представлява  краткосрочен 
интензивен образователен обмен, разработен с цел е да създаде възможност за 
установяване на трайни връзки между младите хора в Европа и САЩ, както и да 
акцентира  съществуващите  общи  ценности.  Програмата  е  предназначена  за 
младежи от Европа и Америка и ще се проведе през месеците юни и юли 2020 г. 
в Университета „Пардю“ в щата Индиана. Посолството на САЩ в София приема 
кандидатури  за  участие  на  ученици  български  граждани  на  възраст  16‐18 
години. 

Повече информация: https://bg.usembassy.gov/

https://en.unesco.org/mab/awards#young-scientists
http://future-time-traveller.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/
https://bg.usembassy.gov/bg/call-for-applications-for-the-2020-benjamin-franklin-transatlantic-fellows-summer-institute-bg/
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ПРОЕКТИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН ЗА МЛАДИ ХОРА 

Краен срок: 20 януари 2020 г. 
Програма  „Европейци  за  мир“  на  фондация  „Памет,  отговорност  и  бъдеще“ 
(Stiftung EVZ, Германия) насърчава проекти за международен обмен, включващи 
млади хора на възраст между 14 и 27 години от страни от Централна, Източна и 
Югоизточна Европа, Израел с партньорска организация от Германия. 

Повече информация: https://www.stiftung‐evz.de/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 
ДИАЛОЗИ ВЪВ ВРЕМЕТО, ДИАЛОЗИ С ВРЕМЕТО“ 

Краен срок: 31 януари 2020 г. 
Конкурсът  се  организира  от  Националния  музей  „Васил  Левски“,  Пловдивския 
университет  „Паисий  Хилендарски”,  Великотърновския  университет  „Св.  св. 
Кирил и Методий”, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Фондация 
„Васил Левски“.  Насочен е  към младите  хора на  академична  Европа  с  интерес 
към  българската  култура.  Участниците  в  конкурса  трябва  да  са  записали 
бакалавърска,  магистърска  или  докторска  програма  към  български  или 
чуждестранен  университет,  които  могат  да  се  включат  със  собствен  текст  на 
български език до 3 стандартни страници, непубликуван в печатни или интернет 
издания. 

Повече информация: http://vlevskimuseum‐bg.org/

КОНКУРС ЗА НАГРАДА „ЯН АМОС КОМЕНСКИ“ ЗА 
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ПРЕПОДАВАНЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Краен срок: 06 февруари 2020 г. 
За наградата могат да кандидатстват средни училища (не за отделни учители) на 
второ  и  трето  ниво  по  Международната  стандартна  класификация  на 
образованието  (ISCED  2011)  създадени  и  разположени  на  територията  на 
Европейския  съюз,  които  запознават  учениците  с  Европейския  съюз  по 
вдъхновяващ  начин.  Предвидени  са  до  двадесет  и  осем  награди  от  по  8  000 
евро, по една на всяка държава членка на ЕС. 

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

 

https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/europeans-for-peace.html
http://vlevskimuseum-bg.org/bg/2019/11/10/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%81%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%b5/
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
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МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС НА ТЕМА „КИБЕРТОРМОЗ“ 

Краен срок: 28 февруари 2020 г. 
Държавното  средно  училище  по  изкуствата  в  Лодз  „Тадеуш  Маковски“  и 
Министерството  на  културата  и  културното  наследство  на  Полша  обявяват 
конкурс  за  междукултурно  изследване  в  изкуството  на  тема 
„Киберпространството като средство за тормоз, насилие и виктимизация“. 
В  категорията  „Плакат“  са  поканени  да  участват  студенти  от  училищата  по 
изкуства от различни страни. Изпратените работи трябва да са формат минимум 
В2, като всеки участник има право да представи до 3 творби. 

Повече информация: https://nha.bg/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КЛАСИЧЕСКА КИТАРА 

Краен срок: 31 март 2020 г. 
Двадесет и четвъртото издание на ежегодния конкурс ще се проведе от 8 до 11 
април 2020 г. в гр. Кюстендил и в него могат да вземат участие всички желаещи 
китаристи  от  страната  и  чужбина,  подали  анкетна  карта  за  участие  в 
определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи: 

‐ I група  – до IV клас – (до 11‐годишна възраст); 
‐ II група – V – VII клас (от 11 до 14‐годишна възраст); 
‐ III  група – VIII – XII клас  (от 14‐годишна възраст до навършване на 18‐

годишна възраст) и IV група – над 18 години; 
‐ V група  – „Свободна сцена на солиста“; 
‐ VI група – „Китара“; 
‐ VII група – „Камерна музика“; 
‐ VIII група – „Китарни ансамбли и оркестри“. 

Всеки участник може да се яви само в една, избрана от него солова категория. 

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

OPEN CHALLENGING CURRENT THINKING 

Краен срок: 13 май 2020 г. 

Проектите  следва  да  са  в  областта  на  авангардни  интердисциплинарни 
изследвания с висока степен на риск/въздействие, които имат всички изброени 
по‐долу основни характеристики („FET gatekeepers“): 

‐ Радикална визия; 
‐ Прогресивна технологична цел;  
‐ Амбициозни интердисциплинарни изследвания. 

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

https://nha.bg/bg/konkurs/mejdunaroden-konkurs-kiber-tormozut
https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3A2009-08-10-18-53-43&catid=45%3A2009-08-10-18-06-55&lang=bg
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМА  
SOUTHEAST ASIA – EUROPE 

Краен срок: различен за всяка тематична област 

SoutheastAsia – Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност 
и  Югоизточна  Азия  за  сътрудничество  в  областта  на  науката,  технологиите  и 
иновациите  чрез  съвместно  финасиране  на  научно‐изследователски  проекти. 
Фонд „Научни изследвания“ участва като финансираща организация. 

Поканата  ще  бъде  отворена  за  научни  колективи,  които  да  представят  общи 
проекти в следните тематични области: 

‐ Water Integrated Water Resource management; 
‐ Nanotechnologies; 
‐ ICT.  ICT  for  innovative  service  creation  based  on  existing  technologies 

including end‐users through living labs or innovation hubs; 
‐ Waste; 
‐ Infection Deseases. Infectious Diseases (incl. Antimicrobial Resistance); 
‐ Food; 
‐ Restorative /regenerative economy; 
‐ Machine Learning. 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които 
са:  Акредитирани  висши  училища  по  чл.  85  ал.  1  т.  7  на  ЗВО  и  Научни 
организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО. 

Повече информация: https://www.sea‐eu‐jfs.eu/calls 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА СТУДЕНТСКИ 

ИЗЛОЖЕНИЯ В ИНДИЯ 

Краен срок: текущ 

Отправена  е  покана  за  участие  на  български  висши  училища  на  предстоящите 
форуми  на  BEGIN  Group,  организатор  на  пролетни  и  есенни  изложения  за 
кандидат‐студенти,  в  Делхи,  Мумбай  и  Бангалор,  през  есента  на  2019  г.  и 
пролетта на 2020 г. 

BEGIN  Group  е  международна  организация  за  образователни  изложения, 
създадена  през  1999  г.  Всяка  година  се  провеждат  над  50  образователни 
събития в Индия, Тайланд, Виетнам, Украйна, Германия и ОНД. 

Повече информация: https://begingroup.com/

 

https://begingroup.com/en/country/india/
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ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КАКТО И 
ПРОГРАМИ, КОИТО УКРЕПВАТ БЪЛГАРО‐АМЕРИКАНСКИТЕ ВРЪЗКИ 

Краен срок: постоянен 

Посолството  на  САЩ  в  България  предлага  възможности  за  финансиране  (до 
15000 USD) на лица и организации, действащи в различни области. 
Програмите могат да включват, но не се ограничават до: 

‐ Образователни науки, технологии, инженерство и математика (STEM); 
‐ Медийна грамотност и свобода; 
‐ Младежки нововъведения и лидерство; 
‐ Развитие на концепцията за Съединените щати; 
‐ Образование; 
‐ Изкуство и култура; 
‐ Гостуващи американски експерти и 
‐ Предприемачество. 

Повече информация: https://bg.usembassy.gov/  

ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН НА АЗИАТСКО‐ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ 

АСЕМ – ASEM DUO 

Краен срок: текущ 

Програмата  за  образователен  обмен  на  АСЕМ  – ASEM DUO e  важна форма  на 
взаимодействието между Европа и Азия в областта на образованието. Обменът 
по  линия на Програмата ASEM DUO  се  осъществява  на  основата  на  подписани 
двустранни  споразумения  за  сътрудничество  между  университети  от  Европа  и 
Азия,  като  участващите  в  инициативата  университети  периодично  обявяват 
конкурси  за  кандидатстване  по  линия  на  Програмата.  Съгласно  условията  на 
Програмата  студенти  и  преподаватели  от  Европа  могат  да  кандидатстват  в 
университети в Азия и обратно. 

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

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХОРА „ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО“ 

Краен срок: текущ 

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 13 до 19 години и има за цел 
да повиши тяхната осведоменост и да провокира мислене за работните места на 
бъдещето, как те се появяват и уменията, които ще изискват. 

https://bg.usembassy.gov/
http://www.asemduo.org/index.php
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Възможно е участие чрез един от следните формати: 
‐ кратък текст (есе), изпратен директно в онлайн формуляра; 
‐ кратко  1‐мин.  видео  (компютърно  генерирани  анимации,  колажи, 

визуализация  и  т.н.),  обясняващо  как  си  представят  работата  на 
бъдещето.  Видеото  не  трябва  да  съдържа  изображения  на  деца  или 
други частни лица без тяхното съгласие. 

‐ кратка презентация до 5 слайда. Презентацията трябва да бъде качена 
на SlideShare.net,  а линкът към нея  трябва да бъде копиран в онлайн 
формуляра. 

Повече информация: http://future‐time‐traveller.eu/

ПРОЕКТ „SOCIO‐EMOTIONAL CAPACITY BUILDING IN PRIMARY EDUCATION“ 
(P.S.SMILE) 

Краен срок: текущ 

Фондацията  за  развитие  на  културния  и  бизнес  потенциал  на  гражданското 
общество  стартира  изпълнението  на  нов  проект  по  програма  „Еразъм+“, 
ръководен от еMundus, Литва, на тема „Изграждане на социално‐емоционален 
капацитет в началното образование“. н 

Набират  се  участници  от  сферата  на  предучилищното  и  началното  училищно 
образование.  Проектът  има  за  цел  постигането  на  успешно  социално‐
емоционално развитие и емоционална интелигентност сред деца на възраст от 6 
до 10 години и да бъде в помощ на техните учители, възпитатели и родители. 

Повече информация: http://smile.emundus.lt/

 

http://future-time-traveller.eu/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5/
http://smile.emundus.lt/
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В САЩ (ASSIST) И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
(HMC) ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. 

Краен срок: 6 декември 2019 г. 

Българска  асоциация  по  четене  заедно  с  ASSIST  и  HMC  обявява  ежегодния 
конкурс  за  10‐класници,  финалистите  от  която  ще  получат  стипендии  от 
чуждестранни партньорски организации за обучение в едно от техните училища. 

Повече информация: http://4egvarna.com/

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2020 Г. НА БНБ 

Краен срок: 9 декември 2019 г. 

Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на 
образователно‐квалификационна степен „магистър“. 

Една  стипендия  от 800  лв.  месечно  за  лица,  обучаващи  се  за  придобиване  на 
образователна и научна степен „доктор“ (докторанти). 

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца. 

Повече информация: http://www.bnb.bg/

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД, ИЗУЧАВАЩИ ЗДРАВНИ 

СПЕЦИАЛНОСТИ 

Краен срок: 10 декември 2019 г. 

Фондът  „Активни  граждани България“  обявява начало на  конкурс  за отпускане 
на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности 
за академичната 2019‐2020 г. 

Повече информация: http://mu‐pleven.bg/

 

http://4egvarna.com/view.php?id=14
https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
http://mu-pleven.bg/index.php/bg/news/current-news/5409-2019-11-15-07-33-51
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ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ОБАМА“ 2020‐2021 Г. 

Краен срок: 13 декември 2019 г. 

Програмата за стипендии на Фондация „Обама“ в Колумбийския университет се 
стреми  да  подкрепя  изгряващи  лидери  от  цял  свят  чрез  иновативен 
едногодишен академичен опит. Кандидатите се отличават със съществен принос 
в своята област, желаят да подобрят своите знания и умения, с ангажимент да ги 
прилагат  дългосрочно  обратно  в  държавата  си,  и  имат  способността  и 
склонността да оформят положително бъдещето на своята общност. Изисква се 
владеене на английски език. 

Повече информация: https://worldprojects.columbia.edu/

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН НА ГИМНАЗИАЛНИ УЧИТЕЛИ И 

ЕКСПЕРТИ (SUSI 2020) 

Краен срок: 14 декември 2019 г. 

Посолството  на  САЩ  в  София  приема  кандидатури  за  участие  в  програма  за 
обмен на гимназиални учители и експерти от сферата на образованието (SUSI for 
Secondary  School  Educators  2020).  Програмата  ще  се  стартира  през  първата 
половина  на  месец  юни  и  ще  се  проведе  в  рамките  на  5  седмици.  Курсът 
включва  четири  седмици академични  занимания и  една  седмица интегрирани 
образователни пътувания. 
Две от  програмите  са  предназначени  за  учители в  гимназиалния  курс.  Третият 
курс  е  насочен  към  опитни  администратори,  включително  обучаващи  учители, 
експерти,  разработващи  учебни  програми,  автори  на  учебници,  експерти  от 
Министерството на образованието и науката и др. 
Всички разходи на участниците се покриват от Държавния департамент на САЩ. 

Повече информация: https://bg.usembassy.gov/

ДВУСТЕПЕННО ОБУЧЕНИЕ „BUILD YOUR OWN SOCIAL STARTUP INITIATIVE“ 

Краен срок: 14 декември 2019 г. 

Обучението се организира от Националната агенция на програма „Еразъм+“ в гр. 
Кошице,  Словакия  и  е  насочено  към млади  лидери,  младежки  работници  или 
представители  на  организации,  отговарящи  на  критериите  на  Корпуса  за 
солидарност  към  ЕС  на  възраст  над  18  години,  с  интереси  в  областта  на 
социалната икономика. Необходимо е  владеене на  английски език на работно 
ниво. 

Повече информация: http://youthub.bg/

https://worldprojects.columbia.edu/content/about-obama-foundation-scholars-program
https://bg.usembassy.gov/bg/45939-bg/
http://youthub.bg/2019/11/dvustepenno-obuchenie-s-ikonomicheska-nasochenost-v-koshhitse-slovakiya-2020g/
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ГРАНТОВА ПРОГРАМА НА REUTERS ЗА МЛАДИ ФОТОЖУРНАЛИСТИ 

Краен срок: 31 декември 2019 г. 

Reuters  Pictures  отпуска  десет  безвъзмездни  гранта  в  размер  на  8 000 USD  на 
млади  фотожурналисти  и  студенти,  които  желаят  да  осъществят  свой 
фотографски проект и да усъвършенстват уменията си за визуално разказване на 
истории. 

Грантовата  програма  е  насочена  към  фоторепортери  и  студенти  по 
журналистика  от  цял  свят  на  възраст  между  18  и  35  г.  Те  трябва  да  изготвят 
портфолио  от  30‐40  снимки,  подробно  предложение  за  своя  проект  и 
автобиография. 

Повече информация: http://new.aej‐bulgaria.org/

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ПО OPPORTUNITY FUNDS – BULGARIA ОТ 
FULBRIGHT BULGARIA 

Краен срок: 6 януари 2020 г. 

Основната  цел  на  програмата  „Opportunity  Funds  –  Bulgaria“  е  да  помага  на 
талантливи  ученици  в  XI  клас,  които  имат  високи  академични  постижения  и 
лидерски  изяви,  но  не  разполагат  с  достатъчно  финансови  средства,  да  се 
подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и 
университети и започване на обучение в САЩ. Програмата позволява на широк 
кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава 
взаимното разбирателство и социално включване. 

Програмата  се  финансира  изцяло  от  Правителството  на  САЩ  –  Бюро  за 
образователни  и  културни  дейности  към  Държавния  департамент  на  САЩ  и 
Американското  посолство  в  България  и  се  осъществява  от  Консултантския 
център при Комисия „Фулбрайт“. 

Ще се предоставят 10 стипендии в размер до 5 000 USD всяка за подготовка на 
талантливи ученици от XI  клас за кандидатстване в акредитирани американски 
университети и отпътуване в САЩ. 

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

 

 

 

http://4egvarna.com/view.php?id=14
https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
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БЕЛГРАДСКА ЗИМНА ШКОЛА ПО ИНДОЕВРОПЕЙСКА ЛИНГВИСТИКА 

Краен срок: 10 януари 2020 г. 

Школата  предлага  курсове,  включващи  индоевропейски,  гръцки,  фригийски, 
умбрийски, месапийски и готски език, които ще се провеждат в продължение на 
една седмица през февруари 2020 г. в гр. Белград, Сърбия. 

Повече информация: http://www.belgradewinterschool.rs/

СТАЖ В ЯПОНИЯ ПО ПРОГРАМА VULCANUS 

Краен срок: 20 януари 2020 г. 

Програмата  VULCANUS  IN  JAPAN  е  финансирана  от  Центъра  за  промишлено 
сътрудничество между ЕС и Япония и приемаща японска компания и  предлага 
платени  стажове  в  предприятия  в  Япония  на  студенти  от  ЕС,  учещи  в 
инженерните,  високотехнологични  или  други  научни  области,  записани  към 
момента на подаване на документите в минимум четвърта година от следването 
си и максимум предпоследна година на докторантурата. 

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

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА „ПРОЕКТ АРХИВЪТ НА МЕДИЧИ“ 

Краен срок: 01 март 2020 г. 

Място на провеждане: Флоренция, Италия. 

Изследователският  институт  е  с  мисия  да  обучава  учени  на  бъдещето  в 
палеографията  и  най‐добрите  архивни  практики  и  предлага  краткосрочни 
стипендии  за  докторантски  научни  изследвания  за  студенти,  желаещи  да  се 
ангажират  с  архивни  материали  в  своите  изследвания.  Стипендиантите  имат 
възможност  да  се  възползват  от  експертизата  на  служителите  на  института, 
които  са  експерти  по  палеография,  архиви  и  цифрови  хуманитарни  науки.  За 
програмата  могат  да  кандидатстват  желаещи  от  всички  националности, 
владеещи английски език. 

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

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО  

Краен срок: 30 март 2020 г.  

Стипендиите  на  Френското  правителство  (BGF)  се  отпускат  всяка  година  от 
Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за 

http://www.belgradewinterschool.rs/
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_k2&view=item&id=150:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-vulcanus-%E2%80%93-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&Itemid=303&lang=bg
http://www.medici.org/short-term-fellowships-2020/
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всички  стипендианти.  Подборът  на  кандидатите  е  подчинен  на  приоритети, 
определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български 
специалисти. 

Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантстки програми 
на  нива  магистратура  (M2)  и  докторантура  под  двойно  научно  ръководство 
(cotutelle), както и за научен престой на високо ниво. 

Повече информация: http://institutfrancais.bg/

СТИПЕНДИЯ ОТ EDUCATIONS.COM  

Краен срок: 13 април 2020 г. 

Еducations.com е глобално онлайн място за среща на ученици/студенти, училища 
и висши училища в над 210 страни. Тук бъдещите студенти могат бързо и лесно 
да намерят подходяща информация за възможностите за обучение в  чужбина, 
докато училищата и висшите обръзователни институции могат да се представят 
ефективно на подходящата аудитория.  

Организациятапредлага  стипендия  в  размер  до  5 000  евро  за  есенно‐зимния 
семестър  на  2020  г.,  за  студенти  от  всяка  държава,  които  са  избрали  да 
продължат обучението си в магистърска степен в европейски университет. 

Повече информация: https://www.educations.com/scholarships

СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (DAAD) ЗА 
АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 Г. 

Краен срок: 30 април 2020 г. 

Германската  служба  за  академичен  обмен DAAD  съвместно  с Фондацията  „Св. 
св. Кирил и Методий“ предоставят възможности за финансиране на обучение и 
изследователска  дейност  на  български  студенти  –  бакалаври  и  магистри, 
докторанти, университетски преподаватели и учени. Актуалните предложения за 
кандидатстване са за: 

‐ Краткосрочна  стипендия  за  докторанти  и млади  учени,  насочена  към 
докторанти, млади учени и учени с докторска степен, за кандидатури с 
престой между декември 2020 г. и май 2021 г. 

‐ Стипендии  за  двустранен  обмен  на  учени,  предназначена  за 
университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, 
които  работят  в  университет  или  изследователски  институт,  за 
кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г. 

‐ Стипендии  за  университетски  преподаватели  и  учени,  с  придобита 
докторска  степен,  които  работят  в  университет  или  изследователски 

http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/
https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
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институт  (престой  за  изследователски  проект),  за  кандидатури  с 
престой между декември 2020 г. и май 2021 г. 

‐ Повторна  покана  за  бивши  стипендианти  на  ДААД  –  АЛУМНИ, 
предназначена  за  осъществяване  на  изследователски  или  работен 
проект  в  германски  държавен  университет  или  извънуниверситетски 
изследователски институт, за кандидатури с престой между декември 
2020 г. и май 2021 г. 

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

СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ“ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 Г. 

Краен срок: 30 април 2020 г. 

Възможностите за стипендии са в следните категории: 

‐ за магистърски и докторантски  програми  –  възможност  за  кандидати 
за  магистърска/докторска  степен  да  се  обучават  в  престижни 
университети в САЩ; 

‐ за  изследователска  дейност  на  докторанти  –  възможност  за  млади 
изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура 
да работят в престижни университети и институти в САЩ; 

‐ за  преподавателска  и  изследователска  дейност  –  възможност  за 
български  учени  и  университетски  преподаватели  да  работят  по 
специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни 
институти в САЩ. 

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

СТИПЕНДИИ НА СДРУЖЕНИЕ „ТУК‐ТАМ“ 

Краен срок: 05 юни 2020 г. 

Фондът за  стипендии  „Иди,  учи и  се върни“  на Сдружение „Тук‐Там“  залага на 
качественото  образование  и  придобиването  на  чуждестранен  опит  като 
инструменти  за  развитието  на  страната.  Сдружението  подкрепя  мотивирани 
българи  да  следват  магистратура  в  чуждестранен  университет  и  след  това  да 
приложат  наученото  в  България,  работейки  по  специалността  си.  Кандидатите 
трябва да са български граждани, придобили бакалавърска степен, с достатъчно 
ниво на владеене на езика, на който ще се провежда обучението. 

Повече информация: https://fund.tuk‐tam.bg/

 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/stipendii_na_germanskata_sluzhba_za_akademichen_obmen_daad_za_akademichnata_2020_2021_godina
http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/
https://fund.tuk-tam.bg/?utm_source=erasmus&amp%3Butm_medium=website
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ЕЛЕКТРОНЕН КУРС „ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИ КЛАС. ПЪТЕВОДИТЕЛ 
НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ“ 

Краен срок: текущ 

Курсът има за цел да подкрепи учителите, в мисията им, насочена към това – да 
научат  учениците  си да  четат,  пишат и  смятат;  да  ги мотивират да  учат;  да  им 
помагат да растат  уверени в  способностите  си;  да  се чувстват  част от общност, 
която ги приема и подкрепя. 

Курсът  е  предназначен  преди  всичко  за  учители  в  начален  етап,  като  би  бил 
полезен  за  ресурсни  учители,  студенти  по  педагогика  и  по  специална 
педагогика. Записането в него изисква регистриране в обучителната платформа 
на центъра чрез въвеждане на личен имейл адрес и парола. 

Цена за записване и за получаване на пълен достъп до курса – 49 лв. 

Повече информация: http://priobshti.se/trainings/

СТАЖ ПО ПРОГРАМА „УНИКА АКАДЕМИЯ“ 

Краен срок: текущ 

За  втора  поредна  година  застрахователна  компания  УНИКА  стартира  проекта 
„УНИКА  Академия“.  Това  е  платена  стажантска  програма,  ориентирана  към 
професионалните  и  образователни  потребности  на  младите  хора  в  България. 
Целта  на  Академията  е  да  запознае  стажантите  със  спецификите  на 
застрахователния бранш. 

Програмата  е  с  продължителност  от  3  до  6  месеца  и  е  изцяло  съобразена  с 
натовареността и образователните потребности на студентите. Стажантите имат 
възможност да кандидатстват в четири отделни профила – продажби, финанси, 
застраховане  и  право,  в  зависимост  от  индивидуалните  си  професионални 
интереси.  В  процеса  на  своя  стаж  студентите ще  работят  съвместно  с  няколко 
екипа и ще се включат в разнообразни проекти на различни дирекции. 

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

ПРОГРАМА DIGITAL OPPORTUNITY TRAINEESHIPS 

Краен срок: съгласно графика за стажове по „Еразъм+“ 

Инициативата за обучение, финансирана от ЕС, цели да помогне на компаниите 
да запълнят свободните работни места за кандидати с цифрови умения. Digital 
Opportunity Traineeships  разполага с бюджет от 10 милиона евро и ще осигури 
придобиването  на  специфични  цифрови  умения  в  реална  работна  среда  в 

http://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-pedagogicheski-praktiki-za-purvi-klas-putevoditel-na-priobshtavashtiya
https://www.uniqa.bg/novini/novini/unika-blgariya-obyavyava-start-na-programata-unika/
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европейска страна, различна от собствената, на близо 6 000 студенти и наскоро 
завършили. Инициативата е в периода от юни 2018 г. до 2020 г. 

За компании: 

Програмата цели да привлече компании  (от МСП до големи предприятия), 
които  имат  капацитет  да  обучават  студенти  в  реална  работна  среда,  но 
нямат  ресурсите  или  времето  да  организират  свои  собствени  стажантски 
програми. 

За студенти: 

Студентите  могат  да  кандидатстват  за  стажове  чрез  своите  университети, 
следвайки  установените  от  университета  процедури  за  стажове  по 
„Еразъм+“. Стажовете ще се провеждат от юни 2018 г. до края на 2020 г. Те 
могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца. 

Повече информация: http://youthub.bg/

ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КАКТО И 
ПРОГРАМИ, КОИТО УКРЕПВАТ БЪЛГАРО‐АМЕРИКАНСКИТЕ ВРЪЗКИ. 

Краен срок: постоянен 

Посолството  на  САЩ  в  България  предлага  възможности  за  финансиране  (до 
15000 USD) на лица и организации, действащи в различни области. 
Програмите могат да включват, но не се ограничават до: 

‐ Образователни науки, технологии, инженерство и математика (STEM); 
‐ Медийна грамотност и свобода; 
‐ Младежки нововъведения и лидерство; 
‐ Развитие на концепцията за Съединените щати; 
‐ Образование; 
‐ Изкуство и култура; 
‐ Гостуващи американски експерти и 
‐ Предприемачество. 

Повече информация: https://bg.usembassy.gov/  

http://youthub.bg/2018/11/3-mesechna-stazhantska-programa-v-nyu-boyana-film-studios/
https://bg.usembassy.gov/
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЛЕКЛОТО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В 

МИНАЛОТО. ОСОБЕНОСТИ НА ИЗВОРИТЕ“ (24 – 25 ЯНУАРИ 2020 Г.) 

Място: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Краен срок за заявяване на участие: 15 декември 2019 г. 

Такса правоучастие:   няма информация 

Конференцията  се  организира  от  Софийския  университет  „Св.  Климент 
Охридски“ и Института по етнография и фолклористика с Етнографски музей при 
БАН  в  рамките  на  проект  „Местно  производство,  облекло  и  езиково  богатство 
(принос  към  историческата  лингвистика  и  антропологията  на  облеклото)“, 
финансиран от Фонд „Научни изследвания“, ДН 10/12. 

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

VІ ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

GEOBALCANICA 2020 (12 – 13 МАЙ 2020 Г.) 

Място: гр. Охрид, Македония 

Краен срок за заявяване на участие: 15 декември 2019 г. 

Такса правоучастие:   160 евро (ранна регистрация за редовни участници) 
130 евро (ранна регистрация за студенти и докторанти) 
200 евро (редовна регистрация) 
70 евро (за гости) 

Конференцията  се  организира  от  дружество  „Геобалканика“.  Предвидени  за 
разглеждане  са  различни  теми  от  сферата  на  науките  за  земята,  включително 
свързани с географското образование, като географска дидактика, нови методи 
на преподаване, теренна работа и електронно обучение. 

Повече информация: http://geobalcanica.org/
 

https://www.slav.uni-sofia.bg/2019-10-17-10-34-06
http://geobalcanica.org/
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА LANGUAGE, 
IDENTITY AND EDUCATION IN MULTILINGUAL CONTEXT – LIEMC2020 
(20 – 21 ФЕВРУАРИ 2020 Г.) 

Място: Университет по приложни науки в гр. Хага, Холандия 

Краен срок за заявяване на участие: 15 декември 2019 г. 

Такса правоучастие:   180 евро (ранна регистрация за редовни участници) 
120 евро (ранна регистрация за студенти и докторанти) 
240 евро (стандартна регистрация) 
160 евро (стандартна регистрация за студенти и 
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://liemc2020.wordpress.com/

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ НА 

СПИСАНИЕ CURRENTS IN TEACHING AND LEARNING  
(ПРОЛЕТ 2020 Г.) 

Издател: Държавен университет на Уорчестър, САЩ 

Краен срок: 15 декември 2019 г. 

Такса за публикуване:   няма 

Електронното списание Currents  in Teaching and Learning се публикува два пъти 
годишно (пролет – есен) от Центъра за преподаване и обучение към Държавния 
университет  на  Уорчестър,  САЩ.  Неговата  цел  е  да  подобри  преподаването  и 
обучението  във  висшето  образование  както  чрез  кратки  съобщения  за  добри 
практики  в  учебните  зали,  така  и  чрез  изчерпателни  научноизследователски, 
теоретични,  концептуални  трудове  или  проучвания  по  различни  теми  и 
предизвикателства. Темата на пролетния брой за 2020 г. е Digital Pedagogies. 

Повече информация: https://www.worcester.edu/

https://liemc2020.wordpress.com/
https://www.worcester.edu/currents/
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МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС FISHING AND GREEK COLONISATION IN THE 
BLACK SEA DURING ANTIQUITY: A GEOGRAPHICAL AND REGIONAL 
APPROACH (26 – 27 МАРТ 2020 Г.)  

Издател: Екс‐ан‐прованс, Франция 

Краен срок: 15 декември 2019 г. 

Такса за публикуване:   няма 

Организаторите приемат заявки за участие от всички изследователи, проучващи 
използването на рибните ресурси на Черно море въз основа на археологически 
и епиграфски данни, антични извори и др. 

Повече информация: http://www.mmsh.univ‐aix.fr/

ХVІІІ ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА 

EDUCATIONAL REFORMS WORLDWIDE (23 – 26 ЮНИ 2020 Г.) 

Място: гр. София 

Краен срок за заявяване на участие: 14 февруари 2020 г. 

Такса правоучастие:   240 евро (ранна регистрация) 
280 евро (стандартна регистрация) 
200 евро (за участници в предходни конференции) 
320 евро (късна регистрация) 

Научният  форум  се  организира  от  Българското  дружество  по  сравнително 
образование. Приемат се доклади в следните тематични секции: 

‐ сравнително  и  международно  образование,  история  на 
образованието; 

‐ международни организации и образование; 
‐ училищно  образование:  политики,  иновации,  практики  и 

предприемачество; 
‐ висше образование, образование и обучение на учители; 
‐ право и образование; 
‐ научно образование и научноизследователска практика. 

Повече информация: http://bces‐conference.org/  

 

http://www.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx
http://bces-conference.org/call-for-abstracts-%2526-papers.html
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ НАУКИ В 

ЦИФРОВАТА ЕПОХА ICIS 2020 (1 – 3 МАЙ 2020 Г.) 

Място: Кеп, Камбоджа 

Краен срок за заявяване на участие: 9 февруари 2020 г. 

Такса правоучастие:   385 евро (редовна регистрация) 
325 евро (неприсъствено участие) 
200 евро (за допълнителен доклад) 

Форумът акцентира върху три тематични кръга: 

‐ Естествените науки в цифровата епоха (научни изследвания, изкуствен 
интелект, цифрово инженерство и др); 

‐ Социалните науки в цифровата епоха (цифрова икономика, електронно 
управление, науки за образованието и др.); 

‐ Изкуството  и  хуманитаристиката  в  цифровата  епоха  (културология, 
творческо писане, история и др.). 

Повече информация: https://ics.events/

IV МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ EDUCATION AND DISTANCE 
LEARNING (17 – 19 ЮЛИ 2020 Г.) 

Място: Рим, Италия 

Краен срок за заявяване на участие: 25 февруари 2020 г. 

Такса правоучастие:   480 – 550 щ. долара (за автори) 
350 – 400 щ. долара (за презентатори) 
250 – 300 щ. долара (за слушатели) 

За  участие  в  конференцията  се  приемат  доклади,  свързани  с  образованието  и 
дистанционното обучение. Посочени са следните сфери: съвременни проблеми 
на  образованието,  образование  на  учители,  методи  на  преподаване,  цифрови 
класни  стаи,  цифрово  образование,  учебни  програми,  акредитиране, 
международно образование и др. 

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

 

https://ics.events/submissions/
http://www.icedl.org/index.html
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XI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ EDUCATION, RESEARCH & 

DEVELOPMENT (23 – 27 АВГУСТ 2020 Г.) 

Място: гр.Бургас 

Краен срок за заявяване на участие: 29 февруари 2020 г. 

Такса правоучастие:   360 лв. (редовна регистрация) 
240 лв. (за участници в миналогодишното издание) 
240 лв. (за аспиранти до 30 г.) 

Организаторите приемат доклади в следните тематични направления: 
‐ Знанието  –  основен  фактор  за  производителността  и  икономическия 

растеж; 

‐ Висшето образование: глобализация и интернационализация; 

‐ Социализацията на младежта в съвременното общество; 

‐ Научните изследвания: резултати и перспективи; 

‐ Образование, личност и общество; 

‐ Електронното обучение и виртуалните иновации. 

Повече информация: https://www.sciencebg.net/

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ НА 

СПИСАНИЕ „HIPERBOREEA“ 

Издател: Балканска асоциация по история 

Краен срок: 6 януари 2020 г. 

Такса за публикуване:   11 евро 

Списанието  се  издава  съвместно  от  Балканската  асоциация  по  история  – 
Букурещ, Румъния и Държавния университет на Пенсилвания, САЩ. Разглеждат 
се  за  публикуване  студии,  статии  и  други  материали  за  Югоизточна  Европа, 
свързани  с  културна,  политическа,  военна,  социална,  икономическа  история  и 
археология  без  ограничения  на  историческия  период,  както  и 
интердисциплинарни проучвания.  Всички  студии и  статии подлежат на двойно 
анонимно рецензиране. 

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

 

 

https://www.sciencebg.net/bg/conferences/education-research-and-development/
http://www.psupress.org/Journals/jnls_HPBA.html
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VІІ ДОКТОРАНТСКА И СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА 

„ПРАВОСЛАВИЕ – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ“  
(27 – 28 АПРИЛ 2020 Г.) 

Място: гр. Пловдив 

Краен срок за заявяване на участие: 20 март 2020 г. 

Такса правоучастие:   няма информация 

Конференцията  се  организира  от  катедра  „Теология“  към  Философско‐
историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Повече информация: https://www.uni‐plovdiv.net/

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ НА СПИСАНИЕ 

„НАУКА“ 

Издател: Съюз на учените в България 

Краен срок: текущ 

Такса за публикуване:   няма 

Изданието  е  национално  общонаучно  периодично  научно  списание,  което 
излиза в шест книжки годишно. Разглеждат се за публикуване материали, които 
кореспондират  с  професионалните  интереси  на  бълграските  учени, 
преподаватели, млади изследователи, докторанти и студенти: 

‐ научни и обзорни статии; 
‐ за  развитие  на  нови  научни  области  и  взаимни  връзки  между 

отделните научни направления в национален,  европейски и  световен 
мащаб; 

‐ по актуални проблеми на науката, технологиите, иновациите, висшето 
образование; 

‐ за  програми  и  проекти,  свързани  с  науката,  иновациите,  новите 
технологии,  образованието,  устойчивото  развитие  в  полза  на 
обществото; 

‐ по организация, научна политика и популяризиране на науката; 
‐ за  културно‐историческото  наследство,  вкл.  за  история  на  науката  и 

техниката; 
‐ за видни български и чуждестранни учени; 
‐ за  популяризиране  дейността  на  държавни  и  неправителствени 

институции в областта на научните изследвания и иновациите; 
‐ за отличени български учени у нас и в чужбина; 
‐ за  значими  научни  прояви,  вкл.  за  дейности  на  секции  и  клонове  на 

https://logos.uni-plovdiv.net/en/news/-/blogs/27-28-04-2020
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СУБ; 
‐ за предстоящи научни прояви у нас и в чужбина; 
‐ материали от информационен или организационен характер; 
‐ представяне  на  книги  с  тематика,  отговаряща  на  редакционната 

политика на списанието. 

Статиите  за  сп.  „Наука“  се  рецензират  анонимно от  български и  чуждестранни 
специалисти в дадената област и се докладват от член на редколегията. 

Повече информация: http://spisanie‐nauka.bg/

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ НА 

СПИСАНИЕ „ПЛОВДИВСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ФОРУМ“ 

Издател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Краен срок: текущ 

Такса за публикуване:   няма 

Списанието  се  издава  от  катедра  „История  и  археология“  към  Философско‐
историческия  факултет  на  Пловдивския  университет  „Паисий  Хилендарски“. 
Излиза два пъти в  годината,  в  печатен и електронен формат.  Разглеждат  се  за 
публикуване  студии,  статии,  съобщения,  рецензии  и  отзиви.  Получените 
материали подлежат на анонимно рецензиране. 

Повече информация: https://logos.uni‐plovdiv.net/

http://spisanie-nauka.bg/
https://logos.uni-plovdiv.net/spisanie-plovdivski-istoriceski-forum-
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ И ИЗДАНИЯ  
НА НАЦИД 

EВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА 
ПО ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ 

Реферативен обзор, 35 стр. 

В  реферативния  обзор  е  представена  концепцията  за  обучението  по  пътна 
безопасност  на  Европейския  съвет  за  безопасност  на  транспорта.  Направен  е 
преглед  на  политиките  и  практиките  в  Европа,  като  по‐специално  внимание  е 
отделено  на  Пътеводителя  за  добри  практики  в  образованието  по  пътна 
безопасност в ЕС и националната политика в Нидерландия. 

СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЗА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ И НАУЧНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ФИНАНСИРАНИ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА В ЕС И САЩ 

Реферативен обзор, 47 стр. 

Представени са препоръките на Световната организация за интелектуална соб‐
ственост за трансфера на технологии от университетите към индустрията. Разгле‐
дано  е  националното  законодателство  във  Великобритания,  Естония,  Италия, 
Нидерландия и САЩ, както и конкретни институционални политики и практики. 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИ, ЗАПИСАНИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,  
В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС, ЕИП И ШВЕЙЦАРИЯ 

Фактографска справка, 30 стр. 

Във фактографската  справка  са  представени  възможностите  за  трудова  заетост 
на  редовните  студенти  за  28  държави  в  Европа.  Обобщено  е,  че  съгласно 
европейското законодателство относно свободното движение на хора и услуги 
няма  законови ограничения по отношение на  трудовата  заетост на  студентите, 
но съществуват стриктни регулации за достъп до европейския пазар на труда за 
студентите от трети страни. Ограничения във връзка със заетостта на студентите 
са регламентирани във вътрешните правилници на висшите училища. 
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ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ ПО СЪВМЕСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ В 

СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 37 стр. 

Представени са утвърдени добри практики в издаването на съвместни дипломи 
и  обобщени  данни  за  някои  аспекти  на  съвместните  програми  и  степени  във 
висшето  образование  в  Европа.  Разгледано  е  съвместното  издаване  на  една 
диплома  от  сдружени  висши  училища  в  някои  страни  членки  на  ЕС  (Австрия, 
Германия, Естония, Унгария, Чехия и Швейцария). 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА 

Реферативен обзор, 47 стр. 

Реферативният  обзор  съдържа  актуални  данни  за  организацията  на 
предучилищното  образование  в  европейските  държави.  Представена  е 
продължителността  на  задължителното  образование/обучение  и  възраст  на 
учениците,  информация  за  предоставяните  и  използвани  дидактически 
средства, както и регулацията на обучението в предучилищното образование. 

СТАНДАРТИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА 
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В АНГЛИЯ, ЕСТОНИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ, 
СЛОВЕНИЯ И ФРАНЦИЯ 

Реферативен обзор, 38 стр. 

В  реферативния  обзор  са  резюмирани  резултатите  и  изводите  на  Работната 
група  за  училищната  политика  към  Генералната  дирекция  за  образование  и 
култура  на  ЕК,  включително  приоритетите  и  повтарящите  се  проблеми  в 
първоначалното образование и обучение на педагогическите кадри. Разгледани 
са основните нормативни изисквания за упражняване на учителската професия, 
кариерното  развитие  и  оценяване  на  педагогическия  персонал  във 
Великобритания (Англия), Естония, Нидерландия, Словения и Франция. 
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