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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ И ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  
„СРЕЩА С БЪЛГАРСКОТО МИНАЛО“ 

Краен срок: 10 април 2019 г. 

По  случай  патронния  празник  на  Средно  училище  „Неофит  Рилски“,  гр. 
Твърдица, съвместно с Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
се обявява литературен конкурс на тема „Среща с българското минало“.  

В конкурса могат да участват ученици от ІV до ХІІ клас: 
‐ първа възрастова група /ІV, V,VІ клас/; 
‐ втора възрастова група /VІІ, VІІІ, ІХ клас/; 
‐ трета възрастова група /Х, ХІ, ХІІ клас/. 

Всеки  участник  може  да  представи  произведения  в  няколко  направления,  с 
обозначени  на  тях  трите  имена,  клас,  училище,  адрес  и  телефон.  Творбите,  с 
които участниците ще се включат в състезанието, няма да се връщат на авторите. 
Организаторите  запазват  правото  си  да  публикуват  най‐добрите  творби  в 
печатни издания. 

Участниците  могат  да  представят  есета,  разкази,  стихотворения,  приказки  по 
следните теми: 

‐ „…че и ний сме дали нещо на света“; 
‐ „Живата памет“; 
‐ „Ние  не  сме  наследили  Земята  от  нашите  предци,  ние  я  вземаме 

назаем от нашите деца“; 
‐ „Никой човек не е остров – всеки е част от континент“. 

Творбите  могат  да  бъдат  изпратени  на  хартиен  носител  или  на  електронния 
адрес на училището. 

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

КОНКУРС ЗА ЦЕЛЕВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОУЧВАНИЯ И ТЕРЕННА КОНСЕРВАЦИЯ 

Краен срок: 10 април 2019 г. 

Организатор е Министерството на културата. Право на финансова подкрепа имат 
културни,  научни  или  университетски  институции,  дейността,  на  които  е 

http://rio-vidin.org/2019/02/22/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
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свързана  с  издирването,  проучването  и  опазването  на  археологическото 
културно наследство и с теренната консервация. 

Едно  заявление  от  кандидатстваща  институция  може  да  съдържа  един  или 
повече научни проекта. 

Кандидатства  се  за  конкретен  обект  на  територията  на  страната,  като 
предложеният  проект  може  да  включва  и  интердисциплинарни  проучвания. 
Обекти,  на  които  работят  няколко  екипа  в  различни  сектори,  могат  да 
кандидатстват  с  различни  проекти,  но  ще  се  стимулира  представяне  на  общи 
проекти  с  единна  научна  програма,  така  че  да  се  засили  координацията  и 
цялостното проучване и социализация на обекта. 

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

ФОНДАЦИЯ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА XIII НАЦИОНАЛЕН 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И РАЗКАЗ 

Краен срок: 20 април 2019 г.  

За  наградите  могат  да  кандидатстват  студенти  с  българско  гражданство, 
обучаващи се у нас и в чужбина. 

Участието в конкурса е с непубликувани разказ или стихотворение. 

Носителите на наградите се определят от специално жури. 

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

VII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА „ГОЛЯМАТА КЪЩА НА 

МЪДРИТЕ ХОРА“ – АСЕНОВГРАД 2019 Г. 

Краен срок: 21 април 2019 г. 

Авторите могат  да  участват  с  кратки форми:  басни,  стихотворения,  фейлетони, 
миниатюри, епиграми и афоризми до една машинописна страница. 

Награден фонд: 

‐ Първа награда – 500 лева; 

‐ Втора награда – 300 лева и 

‐ Трета награда – 100 лева. 

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

 

http://mc.government.bg/newsn.php?n=6686&i=1
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/fondaciya_sv_kliment_ohridski_obyavyava_trinadeseti_nacionalen_literaturen_konkurs_za_stihotvorenie_i_razkaz
https://www.asenovgrad.bg/bg
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XIII ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  
„БИНЬО ИВАНОВ“ – 2019 

Краен срок: 25 април 2019 г. 

Целта  на  конкурса  е  да  продължи  ярката  литературна  традиция  на  гр. 
Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството 
на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град. 

Националният литературен конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, 
под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. 

За жури  се  канят  утвърдени имена  в  българската  литература,  а  координатор  е 
кюстендилският поет и писател – Благой Ранов. 

Право на участие имат български автори от страната и чужбина. 

Повече информация: http://nism.bg/

„ФЕСТИВАЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО МАЙСТОРСТВО“ 

Краен срок: 30 април 2019 г. 

Общоруският  конкурс  с  международно  участие  „Фестивал  на  педагогическото 
майсторство“ се провежда в рамките на Националния конкурс „Зелена планета – 
2019 г.“,  по  инициатива  на  общоруското  обществено  детскоекологично 
движение „Зелена планета“. 

Цели и задачи на конкурса: 

‐ признание  на  заслугите  на  педагозите  и  ръководители  на 
образователни  организаци,  с  принос  за  развитието  на  творческите 
способности  при  децата  и  формиране  у  тях  на  екологична  култура, 
съхраняване на околната среда, екологична просвета на населението; 

‐ широко  привличане  на  общественото  внимание  към  ефективни 
педагогически технологии, допринасящи за съхранение на културното 
разнообразие и формиране на  екологична  култура на  подрастващото 
поколение; 

‐ обмяна и разпространение на педагогически опит. 

В  конкурса  могат  да  участват  педагози  и  ръководители  на  образователни 
организации, подготвили лауреати в националния и общоруския международен 
детски екологически форум „Зеленапланета“. 

Повече информация: http://www.sbubg.info

http://nism.bg/bg/articles/view/1571.trinadesetoto-izdanie-na-nacionalniya-literaturen-konkurs-bino-ivanov-2019.html
http://www.sbubg.info/
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НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ 

ОБЩИНСКИ ФЕСТИВАЛ „ВАРНА – МОЯТ ДРЕВЕН И НОВ ГРАД“ 

Краен срок: 3 май 2019 г. 

Дирекция  „Образование  и  младежки  дейности“  на  Община  Варна  стартира 
процедура по набиране на проектни предложения в рамките на традиционния 
общински фестивал „Варна – моят древен и нов град“. 

Във  фестивала  могат  да  участват  всички  общински  училища.  Проектните 
предложения трябва да обхващат периода 04 юни 2019г. – 25 октомври 2019 г. и 
да не надвишават сумата от 1000 лв. 

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта 
на Община Варна в рубриката „Дирекции и дейности“, Дирекция „Образование 
и младежки дейности“. 

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

XV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ 2019” НА ТЕМА: 
„ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ” 

Краен срок: 17 май 2019 г.  

Конкурсът се организира от Съюза на икономистите в България. 

Участници  могат  да  бъдат  ученици  в  средни  училища,  студенти  /бакалавър, 
магистър/,  докторанти  и  асистенти  в  български  и  европейски  университети, 
млади предприемачи до 29 годишна възраст. 

‐ Всеки автор може да участва индивидуално или в екип с една разработка; 
‐ Докладите трябва да бъдат написани на български език; 
‐ Пълният  текст  на  разработката  следва  да  бъде  до  10  стандартни 

номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците; 
‐ В текста да не се посочва името на автора. 

Награди по конкурса: 

‐ участниците  заели  първо,  второ  и  трето  място  в  четирите  категории 
получават парична награда; 

‐ носителите  на  специална  награда  получават  предметна  или  парична 
награда  от  отделни  фирми  и  организации,  съобразно  връзката  на 
разработката с техния предмет на дейност; 

‐ заелите  призовите  първо,  второ  и  трето  място,  и  специална  награда  от 
всяка категория участници получават грамота; 

‐ на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро 
представяне в конкурса. 

Повече информация: https://bgeconomist.bg/

http://www.varna.bg/bg/articles/14573/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1
https://bgeconomist.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%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%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%BA%D0%BE/
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IV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „КАРСТ ПОД ЗАЩИТА – ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА” 

Краен срок: 19 май 2019 г. 

Четвъртото  издание  на  конкурса  е  включено  в  програмата  на  международния 
научнопрактически  форум  „Защитени  карстови  територии  –  законодателство, 
туризъм, мониторинг“ (ProKARSTerra 2019, София) и се провежда под мотото на 
форума: „Защитени карстови територии – острови на устойчиво развитие“, в пет 
категории: за ученици до 12 г., за ученици над 12 г., за учители, за студенти и за 
природолюбители. 

Конкурсът  има  за  цел  да  мотивира  участници  от  всички  възрастови  групи  – 
младежи  и  студенти,  да  проявяват  по‐голям  интерес  към  природния феномен 
карст и неговото разнообразие.

Повече информация: https://geograf.bg/

МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНА ЛИТ 2019” – УЧЕНИЧЕСКИ 
КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА 

Краен срок: 20 май 2019 г. 

Темата на конкурса е „Големи и малки семейни истории“ и цели да провокира 
учениците да научат повече за  своето семейство,  неговата история и  герои, да 
потърсят  интересното  в  родовата  си  памет  и  да  предизвика  разговор  между 
поколенията. 

Конкурсът е разделен за участници в две възрастови категории: I – VII клас и VIII 
– XII клас. 

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

II ГРАДСКИ КОНКУРС „ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ” 

Краен срок: 01 юни 2019 г. 

Конкурсът е посветен на Пейо Яворов, като целта е повече хора да се докоснат 
до  неговото  извисено  литературно  творчество,  участниците  и  творбите  им  да 
бъдат  провокирани  от  неговите  произведения,  да  се  развие  творческото 
въображение и заложби на участниците. 

В конкурса могат да участват младежи  (ученици) от VII до XII  клас и участници 
над  18  години  от  всички  столични  училища  и  читалища  на  територията  на 
Столична община (град София) в два раздела: „Литература“и „Изобразително и 
цифрово изкуство“.

Повече информация: https://so‐slatina.org/

https://geograf.bg/bg/article/4-mezhdunaroden-konkurs-karst-pod-zashchita-dar-za-pokoleniyata
http://www.4egvarna.com/download/konkurs/2018/varnalit.pdf
https://so-slatina.org/2019/03/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D1%85%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%87/
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II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ” – 2019 Г. 

Краен срок: 30 юни 2019 г. 

Целта  на  конкурса  е  да  насочи  вниманието  на  учениците  към  историческата 
памет  за  личности  и  събития  от  нашето  минало,  които  са  значими  за 
съхраняване  на  българската  идентичност  и  приобщаване  към  европейските 
ценности, да стимулира творческото мислене на учениците при работа в екип и 
изява  на  личните  им  качества,  да  предизвика  интерес  у  младите  хора  и  да 
откриват будителите на своето време. 

Могат да участват ученици от V до XII клас.  

Конкурсът включва два модула: 

1. Изработване  на  постери  със  снимки,  документи,  рисунки  и  др.  –  за 
ученици от V до VII клас. 

2. Създаване на мултимедийна презентация – за ученици от VIII до XII клас. 

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

I НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА: „ТВОРЧЕСТВОТО 
НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ – НАСЛЕДСТВО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИТЕРАТУРА И КИНО” 

Краен срок: 01 юли 2019 г. 

Конкурсът  е  посветен  на  100‐годишнината  от  рождението  на  Николай 
Хайтов.Неговата цел е да приобщи участниците към хуманизма, нравствените и 
естетическите ценности, характерни за хайтовото творчество. 

Могат да участват всички ученици от средните училища в страната. Компетентно 
жури ще определи победителите, на които ще бъдат присъдени награди.

Повече информация: http://www.sbubg.info/

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

Краен срок: текущ 

ВАЖНО:  За  да  бъде  разгледано  от  ВНЕК  и  ИС  на  ФНИ  и  да  бъде  подписан 
договор  за  финансиране  достатъчно  време  преди  провеждане  на  форума, 
препоръчително е проектното предложение да бъде подадено до: 

‐ 1‐ви  ноември  на  предходната  година  –  за  международни  форуми, 
които се провеждат от 1‐ви януари до 31‐ви юли на следващата година. 

http://www.nmogabrovo.com/uploads/konkurs%202019_1.pdf
http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=18&lang=bg&id=4361
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‐ 1‐ви юни на настоящата година –  за международни форуми, които се 
провеждат от 1‐ви юли до 31‐ви декември на настоящата година. 

Целта на процедурата е да подпомогне провеждането на международни научни 
форуми  на  принципа  на  споделеното  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:  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.  

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.  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/

 

https://www.fni.bg/?q=node/527
http://radostinakonstantinova.org/884/fondatsiya-radostina-konstantinova-obyavyava-postoyanen-konkurs-za-grantove-za-razsledvane/
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА МОБИЛНОСТ PIONEERS INTO 
PRACTICE 

Краен срок: 11 април 2019 г. 

Програмата  Pioneers  into  Practice  се  състои  от  4‐6  седмично  обучение  (местно 
или  международно)  чрез  структурирана  програма  за  обучение  и  онлайн 
обучение. 

В  рамките  на  инициативата,  професионалистите  участват  в  онлайн  курсове  и 
коучинг  сесии с фокус върху „системни иновации“ между април и юни 2019  г., 
след  което  осъществяват  професионален  обмен  в  най‐подходящата  за  тях 
организация  в  една  от  22‐те  страни‐участнички  от  ЕС  в  периода  септември  – 
октомври 2019 г. 

Инициативата е подходяща за: 
1.  За  професионалисти  с  опит  и  интерес  към  теми  като:  управлението  на 
води,  почви,  отпадъци,  производствени  процеси,  климатични  промени, 
устойчиви практики, енергетика и зелен бизнес. 

2.  За  организации  (НПО,  компании,  администрация,  научни  институти, 
университети),  които  желаят  да  се  възползват  от  експертизата  на 
международни  специалисти  с  цел  преминаване  към  устойчиви  практики  и 
производствени  процеси,  провеждане  на  анализи,  научни  разработки  и 
други. 

Българските организации имат възможността да работят  с външен национален 
или  чуждестранен  експерт  в  периода  септември  –  октомври  2019  г.,  върху 
предварително зададен от тях проект. 

Програмата предоставя на участниците: 
‐ достъп до над 300 водещи европейски организации; 
‐ удовлетворяваща работа и опит; 
‐ повишаване на професионалния капацитет; 
‐ експерти и професионалисти на световно ниво; 
‐ достъп до международна мрежа от контакти; 
‐ финансови средства под формата на  грант за покриване на разходите за 

издръжка по програмата. 

Кандидатурите се подават електронно.

Повече информация: https://pioneers.climate‐kic.org/

https://pioneers.climate-kic.org/
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EIBURS: БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ТЕМА 

„ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ, СОЦИАЛНИ И УПРАВЛЕНСКИ КРИТЕРИИ В 
КРЕДИТНИЯ АНАЛИЗ И РЕЙТИНГ” 

Краен срок: 15 април 2019 г. 

Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова възможност за 
спонсорство по линия на EIBURS по Програмата за знания. 

EIBURS  осигурява  безвъзмездна  помощ  за  университетски  катедри  или 
изследователски  центрове,  свързани  с  университети  от  ЕС,  страни  кандидатки 
или потенциални кандидатки, които провеждат изследвания от особен интерес 
за банката. Финансовата помощ по EIBURS, достигаща до 100 000 евро годишно 
за период от три години,  се присъжда на конкурсно начало на заинтересовани 
университетски  катедри  или  изследователски  центрове,  които  имат  признат 
опит  в избраната област. Печелившите предложения предвиждат постигане на 
разнообразни крайни резултати, които са предмет на договорно споразумение с 
Европейска инвестиционна банка. 

Целта  на  изследването  е  да  се  разработи  методология  със  солидна  научна 
обосновка  за  включване  на  екологични,  социални  и  управленски  критерии  в 
кредитния анализ и рейтинг. 

Повече информация: https://eur‐lex.europa.eu/

ФОНДАЦИЯ „ЕЛИЗАБЕТ КОСТОВА”: УЪРКШОП ЗА МЛАДЕЖИ ОТ ГИМНАЗИАЛЕН 

КУРС, ПРОЛЕТНИ ИЗДАНИЯ 

Краен срок: 17 април 2019 г. 

Фондация  „Елизабет  Костова“  (ФЕК)  публикува  покана  за  кандидатстване  в 
пролетен уъркшоп по творческо писане, насочен към ученици, с фокус върху: 

‐ Микроразказ; 

‐ Нехудожествена литература; 

‐ Драма. 

Уъркшопът е насочен към български ученици от гимназиален курс на обучение: 
между 14 и 18‐годишна възраст. Приемат се кандидати от територията на цялата 
страна. 

Кандидатите  трябва  да  владеят  английски  език:  писмено,  четимо  и  говоримо. 
Уъркшопът ще протече изцяло на английски език. 

Уъркшопът  по  творческо  писане ще  се  проведе  в  периода  27‐29  май 2019  г.  в 
София. Общата продължителност ще бъде  три дни,  при петчасови  следобедни 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.057.01.0024.01.BUL&toc=OJ:C:2019:057:TOC
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работни сесии във всеки един от тях. Уъркшопът ще започне в 13:00 ч. на 27 май 
(понеделник) и ще приключи в 18:00 ч. на 29 май  (сряда) 2019 г. Участието във 
всички сесии по време на уъркшопа е задължително. 

Повече информация: http://ekf.bg/

ПОКАНА ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „ОБМЯНА НА МЕДИЙНИ „ИЗГРЯВАЩИ ЗВЕЗДИ” 
ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО 

ОТРАЗЯВАНЕ НА НОВИНИ” 

Краен срок: 17 април 2019 г. 

Проектът  има  за  цел  да  улесни  мобилността  на  младите  професионалисти  в 
медиите  и  трансграничното  сътрудничество  между  тях.  Пилотният  проект  е 
отворен  както  за  журналисти,  така  и  за  други  медийни  професионалисти  IT  и 
маркетингови специалисти. 

Организацията/ите,  които  получат  грант,  ще  проектират  програма  за  обмен  и, 
при  пълна  автономност,  ще  изберат  участниците.  Те  ще  осигурят  цялата 
логистична и друга подкрепа на участниците и ще изплащат средства на отделни 
кандидати по проекта. 

Общ наличен бюджет: 1.200.000 EUR. 

Максимален процент на съфинансиране: 80% от допустимите разходи. 

Продължителност на дейността: 1 година 

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

ПОКАНА ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАЖ ЗА МЕДИИ НА 

МАЛЦИНСТВЕНИ ЕЗИЦИ” 

Краен срок: 17 април 2019 г. 

Целта  на  пилотния  проект  е  да  предостави  на  медийните  професионалисти, 
работещи  в медии  на малцинствени  езици  в  Европа,  възможност  да  проведат 
стажове  с  водещи  европейски  медии.  Това  ще  допринесе  за 
професионализирането  на  медиите  на  малцинствените  езици  и  ще  даде 
възможност на  участниците да придобият по‐широко и по‐пълно разбиране  за 
различните медии и културите в новините. 

Общ наличен бюджет: 500.000 EUR. 

Максимален процент на съфинансиране: 80% от допустимите разходи. 

Продължителност на дейността: 1 година. 

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

http://ekf.bg/news/article/211
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-exchange-media-rising-stars-speed-innovation-and-increase-cross-border-coverage
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-internship-opportunities-minority-language-media
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ПОКАНА ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „МЕДИЙНИ СЪВЕТИ В ЦИФРОВАТА ЕРА” 

Краен срок: 17 април 2019 г. 

С  цел  защита  на  свободата  и  плурализма  на  медиите  и  насърчаването  на 
медийния професионализъм, проектът ще проучи и картографира дейностите на 
медийните саморегулиращи се органи в ЕС.  

Чрез  създаването  на  платформа  за  сътрудничество  той  ще  помогне  на 
медийните  съвети  да  се  изправят  пред  предизвикателствата,  породени  от 
развитието на цифровите технологии, и да се адаптират към тях. 

Проектът  също  така  ще  улесни  контактите  им  с  интернет  посредници  и 
заинтересовани страни в интернет медиите. Чрез улесняване на обмена на най‐
добри практики, проектът ще идентифицира начини за постигане на целите на 
саморегулирането на медиите в конвергирана медийна среда. 

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

АРТ КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ „НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ” 

Краен срок: 22 април 2019 г. 

Конкурсът се организира от Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation  за седма 
поредна година. 

Темата на 2019 г. е: „Океан за всички: без бариери, без граници“. 

Състезанието  ангажира  учениците  да  популяризират  необходимостта  от 
запазване, защита и възстановяване на световните океани и водни ресурси. 

Конкурсът е отворен за всички ученици на възраст 11 – 19 години, разделени в 
две възрастови категории: 11 – 14 години и 15 – 19 години. 

Награди: 1‐во място: 500 USD; 2‐ро място: 350 USD; 3‐то място: 200 USD. 

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

НАГРАДА ЗА СТУДЕНТСКА СОЛИДАРНОСТ НА ФОНДАЦИЯ VEOLIA 

Краен срок: 30 април 2019 г. 

Наградата за студентска солидарност на Фондация Veolia насърчава студенти от 
цял свят да създават и прилагат нови модели за устойчиво развитие. Наградата 
има  за  цел  да  подкрепя  студенти,  които  активно  участват  в  граждански  и 
солидарни проекти. 

Инициативите, с които може да се кандатства, трябва да се съсредоточат върху 
международната  помощ  за  развитие,  насърчаването  на  социалните  връзки  и 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-councils-digital-age
https://www.livingoceansfoundation.org/education/science-without-borders-challenge/
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преминаването към заетост или опазването на околната среда и биологичното 
разнообразие – трите области, в които работи Фондация Veolia. 

Трите най‐добри проекта ще си поделят грант от 15 000 евро. 

Повече информация: https://www.fondation.veolia.com/

НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СЕКТОР „МЛАДЕЖ”, 
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА МЛАДЕЖИ И 

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ” 

Краен срок: 30 април 2019 г. 

По КД1 в сектор „Младеж“ се отпуска финансова подкрепа за проекти в сферата 
на  образователната  мобилност  за  младежи  и  младежки  работници. 
Мобилността може да протече в рамките на някоя от следните форми: 

‐ Младежки обмен; 
‐ Мобилност на младежки работници. 

Младежкият обмен позволява на групи от млади хора от различни страни да се 
срещат  и  да  съжителстват  за  период  до  21  дни.  Участниците  в  обмена 
изпълняват  предварително  подготвена  работна  програма,  включваща  работни 
ателиета,  практически  упражнения,  дебати,  ролеви  игри,  симулации,  дейности 
на открито и др.  

Повече информация: http://hrdc.bg/

НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СЕКТОР „МЛАДЕЖ”, 
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2 „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ 

ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА” 

Краен срок: 30 април 2019 г. 

По  КД2  в  сектор  „Младеж“  се  отпуска  финансова  подкрепа  за  проекти  на 
организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни 
и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. 

Проектните  предложения,  кандидатстващи  за  финансиране  по  КД  2, 
„Стратегически  партньорства  за  обмен  на  добри  практики“  в  областта  на 
младежта,  се  очаква  да  се  фокусират  върху  повишаване  на  капацитета  на 
участващите организации и уменията им за работа в международна среда чрез: 

‐ споделяне на идеи, методи и добри практики; 
‐ транснационални  младежки  инициативи,  промотиращи  предприемачес‐

ките  нагласи  и  умения,  с  цел  да  се  насърчи  активното  гражданство  и 
предприемачество  (включително  социалното  предприемачество)  между 
участващите страни. 

https://www.fondation.veolia.com/en/how-participate
http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2019/03/Round_02_KA105.pdf
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Стратегическите  партньорства  в  сферата  на младежта  подкрепят  европейското 
сътрудничеството  между  организации,  активни  в  сферата  на  младежта  с  цел 
развитие,  трансфер  и  внедряване  на  нови  учебни  програми,  модерни 
интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики.  

Участие  в  дейностите  на  Програмата  могат  да  вземат  държавни  или  частни 
организации,  активни  в младежкия  сектор,  или  всяка друга  област,  свързана  с 
него.

Повече информация: http://hrdc.bg/

НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СЕКТОР „МЛАДЕЖ”, 
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 3 „ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ”, 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ „МЛАДЕЖКИ ДИАЛОГ” 

Краен срок: 30 април 2019 г. 

Младежкият  диалог  има  за  цел  насърчаване  на  активното  участие  на младите 
хора в демократичния живот и на дебата по основните въпроси, които ги засягат.  

Проектите  за  младежки  диалог  дават  възможност  на  младите  хора  да  си 
взаимодействат  с  лицата,  отговорни  за  вземането  на  решения,  по  въпроси, 
засягащи младежите, и да оказват влияние върху политиката и по‐специално на 
стратегия на ЕС за младежта.  

Проектите  могат  бъдат  с  продължителност  3  и  24  месеца  и  не  се  нуждаят  от 
партньор  от  друга  държава,  освен  ако  не  се  организират  транснационални 
срещи. Младите хора трябва да ръководят и да участват активно в дейностите на 
всички етапи от проекта от подготовката до проследяването. 

Могат  да  каниддатстват:  Организации  с  нестопанска  цел,  асоциации,  НПО, 
европейски  младежки  НПО,  публични  институции  на  местно  или  регионално 
ниво, установени в програмна държава.

Повече информация: http://hrdc.bg/

VІІ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ НА ECGBL 
(ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИГРИ) – 2019 

Краен срок: 6 май 2019 г. 

Целта на конкурса е да се предостави възможност на дизайнерите и създателите 
на образователни игри да участват и да демонстрират уменията си. 

Приемат се разработки на игри както в цифров, така и в нецифров формат. 

http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2019/03/Round_02_KA205.pdf
http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2019/03/Round_02_KA347.pdf
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Очаква  се  игрите  да  постигат  образователна  цел.  Авторите  трябва  да 
иновативния  характер  на  техния  дизайн,  колко  ангажираща  е  играта  и  как  са 
постигнали  (ще  постигнат)  въздействието,  което  търсят.  Играта  трябва  да 
ангажира играча в продължение на поне 10 минути. 
Състезанието ще бъде разделено на две секции: 

‐ за напълно разработени игри и 

‐ за игри в развитие. 

Повече информация: https://www.academic‐conferences.org/

VІ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС – ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ (ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ) –  
ЗА УСТОЙЧИВО КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ И 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ – 2019 Г. 

Краен срок: 12 май 2019 г. 

Синдикатът  на  българските  учители,  под  патронажа  на  Министерството  на 
образованието  и  науката,  в  партньорство  с  Фондация  „Устойчиво  развитие  за 
България“ и Санаторно‐оздравителен комплекс „Камчия“, за шести пореден път 
организират  международен  конкурс  за  учители,  педагогически  специалисти, 
работещи в  сферата на извънкласната и извънучилищната дейност  (занимания 
по  интереси)  с  деца  и  ученици.  В  него могат  да  участват  и  научни  работници, 
студенти,  университетски  преподаватели  в  педагогическите  специалности  на 
висшите училища, както и експерти по образованието. 

Темата  на  конкурса  е:  „Хуманистична  образователна  среда  в  образователните 
институции  за  формиране  на  нравствени  и  духовни  качества  у  децата  и 
учениците“. 

Конкурсът акцентира върху аспекта на хуманистичното образование, чиято цел е 
да събужда и поддържа радост от живота, осъзнавайки неговата ценност, любов 
и интерес към света. Живото любопитство към света в цялото му многообразие 
мотивира човека да се стреми към образование и познание, да открива и цени 
природните  закони  и  красотата  в  околния  свят,  в  изкуството,  в  отношенията 
между хората. 

Обособени са два раздела: 
‐ Раздел „Добри практики“ и 
‐ Раздел „Искам думата“. 

Участниците следва да изпратят своите конкурсни работи  
не по късно от 12 май 2019 г. 

Повече информация: http://www.sbubg.info/

https://www.academic-conferences.org/conferences/ecgbl/ecgbl-international-educational-games-competition/
http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=1&lang=bg
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ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХАРТА ЗА 
МОБИЛНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

(ПОО) 

Краен срок: 16 май 2019 г. 

Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение 
по  Програма  „Еразъм+“  има  за  цел  да  насърчи  организациите,  които  са 
постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилност на 
обучаеми  и  персонал  в  областта  на  ПОО,  да  развият  допълнително  своите 
европейски  стратегии  за  интернационализиране.  Европейското  интернациона‐
лизиране  означава  подкрепа  на  обучението  в  друга  държава  участник  в 
Програма „Еразъм+“ чрез включване на висококачествени дейности, свързани с 
мобилността,  в  учебните  програми,  както  и  развиване  на  международни 
подходи  в  изпращащата  организация,  например  чрез  създаване  на  мрежа 
контакти с органите в други държави, чрез насърчаване на изучаването на чужди 
езици  и  чрез  разширяване  на  перспективата  отвъд  националните  подходи  в 
областта  на  ПОО.  Процесът  на  интернационализиране  трябва  да  доведе  до 
подобряване  на  капацитета  на  изпращащите  организации  да  организират 
мобилността  на  обучаващите  се  и  на  персонала,  като  в  същото  време 
възнаграждава, насърчава и доразвива качеството на мобилността с учебна цел. 

Участваща организация може да бъде: 
‐ всяка  публична  или  частна  организация  (или  нейно  дъщерно 

дружество/клон),  чиято  дейност  е  свързана  с  професионалното 
образование и обучение (наричан доставчик на ПОО) или  

‐ всяка публична или частна организация, която развива дейност на пазара 
на труда. 

Повече информация: http://hrdc.bg/

V ОБЩОРУСКИ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЗА УЧЕЩИ СЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩОТО, ПРОФЕСИОНАЛНОТО И ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ „ЗЕЛЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДИТЕ ХОРА – 
2019” 

Краен срок: 17 май 2019 г. 

Петият общоруски конкурс с международно участие „Зелените технологии през 
погледа  на  младите  хора  –  2019”  се  провежда  в  рамките  на  Националния 
конкурс  „Зелена  планета  2019 г.”,  етап  от  оОбщоруския  детски  екологичен 
форум  „Зелена  планета“,  подкрепен  от  държавни,  обществени,  научни  и 
културни организации в Русия. 

http://hrdc.bg/news/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0/
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В  конкурса  могат  да  участват  учещи  се  от  различни  възрастови  групи:  от 
средните  общообразователни  и  професионални  училища,  а  също  така  и 
студенти от висшите училища. 

Заявки и тезиси се приемат по следните направления: 
− „Зелени технологии чрез призмата на екологичния мониторинг“ и 
− „Печатни и видео материали за зелени технологии“. 

Повече информация: http://www.sbubg.info/

MЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН, ЗА СТУДЕНТИ – АРХИТЕКТИ 

Краен срок: 31 май 2019 г. 

Организатор: Fentress Architects. 
Организацията  е  международно  призната  корпорация  в  областта  на 
проектирането  на  летища  и  авиационни  компоненти.  Ежегодният  конкурс 
провокира  студентите  по  специалност  архитектура  и  младите  архитекти  да 
представят „Летището на бъдещето“. 

Проектът  трябва  да  представи  сграда  на  летищен  терминал  през  2075  г. 
Участниците  трябва  да  се  стремят  да  подобрят  всяко  измерение  на  сградата. 
Темите,  което  трябва  да  залегнат  в  проектирането,  са  свързани  с  летищната 
архитектура и бъдещето на авиацията – мобилност, урбанизация, глобализация, 
технология,  гъвкавост,  сигурност,  осъществимост  на  проекта  и  сигурност  на 
пътниците през 2075 година. 

Проектите  трябва да са  съсредоточени върху едно от  следните летища, или на 
такива с подобни размери:  

‐ ATLANTA GA, US (ATL); 
‐ BEIJING, CN (PEK); 
‐ LONDON, GB (LHR); 
‐ CHICAGO IL, US (ORD); 
‐ TOKYO, JP (HND); 
‐ LOS ANGELES CA, US (LAX); 
‐ PARIS, FR (CDG); 
‐ DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW); 
‐ FRANKFURT, DE (FRA) и 
‐ HONG KONG, HK (HKG). 

Награди: 

‐ 1 място: 15,000 USD; 
‐ 2 място: 2,000 USD; 
‐ 3 място: 1,000 USD; 
‐ две награди PEOPLE's CHOICE AWARDS по 1,000 USD. 

Повече информация: https://fentressglobalchallenge.com/

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=18&lang=bg&id=4311
https://fentressglobalchallenge.com/
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КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАМКОВА 

ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020” 

Краен срок: различен (до юли 2019 г.) за отделните конкурси 
Обявени  са  335  конкурсни  сесии  по  приоритетни  стълбове  „Социални 
предизвикателства“, „Водещи технологии в индустрията“, „Високи постижения в 
научната област“ и др.  
Пълният списък, с отворените и предстоящи конкурси, е публикуван на интернет 
сайта на Рамковата програма, поддържан от Министерството на образованието 
и науката. 
Повече информация: http://horizon2020.mon.bg/

OPEN CHALLENGING CURRENT THINKING 

Краен срок: 8 септември 2019 г.; 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/  

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://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=166
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2019 – EAC/A05/2018, 
ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ 

Краен срок: различен за различните действия 

Поканата  за  представяне  на  предложения  обхваща  следните  действия  на 
Европейския корпус за солидарност: 

‐ доброволчески проекти – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019 г.; 
‐ доброволчески  партньорства  (специфични  споразумения  за  2019 г.  по 

линия на РСП за 2018—2020 г.) – краен срок 20 април 2019 г.; 
‐ доброволчески  екипи  във  високоприоритетни  области  –  краен  срок 

28 септември 2019 г.; 
‐ стажове и работни места – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019 г.; 
‐ проекти за солидарност – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019 г. 

Могат да кандидатстват за финансиране публични и частни организации, както и 
групи  от  млади  хора,  регистрирани  в  Портала  на  Европейския  корпус  за 
солидарност. 

Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, 
възлиза  на  96 322 671 EUR  и  се  основава  на  годишната  работна  програма  за 
2019 г. на Европейския корпус за солидарност. 

Повече информация: https://eur‐lex.europa.eu

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА 

„ЕРАЗЪМ+” ЗА 2019 Г. 

Краен срок: различен за различните действия 

Пооканата  за  представяне  на  предложения  обхваща  следните  действия  от 
програмата „Еразъм+“ със съответните срокове: 

Ключова дейност 1: 
‐ Мобилност за граждани в областта на младежта – 30 април 2019 г. 
‐ Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 октомври 2019 г. 
‐ Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“— съвместна покана ЕС 

– Япония – 1 април 2019 г. 

Ключова дейност 2: 
‐ Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 

21 март 2019 г. 
‐ Стратегически партньорства в областта на младежта – 30 април 2019 г. 
‐ Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 октомври 2019 г. 

Ключова дейност 3: 
‐ Проекти за диалог на ЕС за младежта – 30 април 2019 г., 1 октомври 2019 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0019.01.BUL&toc=OJ:C:2018:444:TOC
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Дейности в областта на спорта: 
‐ Партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г. 
‐ Малки партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г. 
‐ Европейски спортни събития с нестопанска цел – 4 април 2019 г. 

Повече информация: https://eur‐lex.europa.eu/

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=BG
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ИНДОНЕЗИЯ 

Краен срок: 12 април 2019 г. 

Стипендията  се  предоставя  на  студенти,  които  желаят  да  получат  своята 
магистърска или бакалавърска степен в един от 16‐те престижни университета в 
Индонезия. 

Програмата се изпълнява от Министерството на изследванията,  технологиите и 
висшето образование на Република Индонезия. 

Кандидатите  за  обучение  самостоятелно  подготвят  и  изпращат  необходимите 
документи. 

Повече информация: http://knb.ristekdikti.go.id/

СТИПЕНДИЯ НА АББ ФОНДАЦИЯ „ЮНГЕР ДОРМАН” 2019 

Краен срок: 12 април 2019 г. 

Стипендията  е  за  студенти  по  инженерни  науки  в  Технически  университет  – 
София и филиала му в гр. Пловдив, които се нуждаят от финансова подкрепа за 
да продължат образованието си. 

АББ  фондацията  „Юрген  Дорман“  за  инженерно  образование  предоставя 
стипендии  на  студенти  от  целия  свят,  с  много  добри  академични  постижения, 
които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могaт да продължат обучението 
си. Студентите ще имат ментор от АББ през целия период, ще са част от онлайн 
курс по английски език; ще имат възможност за участие в Международна среща 
на стипендиантите на АББ в Швейцария и ще могат да стажуват в АББ. 

Повече информация: http://youthub.bg/  

ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ „MOVING BEYOND” – ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА 
ЛИЧНОСТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖИ 

Краен срок: 15 април 2019 г. 

Програмата за обучение е част от двугодишен проект, финансиран по „Еразъм +“ 
(Стратегическо партньорство), наречен „MOVING BEYOND“ – новаторски учебни 
техники  за  лично  и  професионално  развитие  на  младежта.  По  този  проект  66 

http://knb.ristekdikti.go.id/
http://youthub.bg/2019/03/stipendiya-na-abb-fondatsiya-yunger-dorman-2019/
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младежки  работници  от  три  страни  (24  от  Румъния,  24  от  България  и  18  от 
Кипър) ще участват в: 

‐ онлайн учебен процес;  
‐ 3 учебни присъствени курса и 
‐ фаза на прилагане на наученото. 

Партньорството по проекта търси: 
‐ 24  младежки  работници  от  България  (по  8  за  всяко  присъствено 

обучение); 
‐ 24 младежки работници от Румъния (по 8 за всяко присъствено обучение); 
‐ 18 младежки работници от Кипър (по 6 за всяко присъствено обучение). 

Всички разходи по обученията се поемат от организаторите. 

Участниците следва да имат: 
‐ най‐малко 1 година опит в младежката работа (или в съответната област – 

социална работа, педагогика, коучинг, консултиране и др.); 
‐ възможност  да  използват  придобитите  знания  и  умения  в  бъдещето  – 

всеки  участник  трябва  да  е  част  от  организация/институция,  която  се 
занимава с темите, засегнати от проекта. 

Участниците следва да са навършили 18 години и да владеят английски език на 
добро ниво. 

Повече информация: http://youthub.bg/

СТИПЕНДИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ЖУРНАЛИСТИ В  
WORLD PRESS INSTITUTE, САЩ 

Краен срок: 15 април 2019 г. 

Фондация  „Америка  за  България“  и  World  Press  Institute  (WPI)  предлагат 
стипендия  за  обучение  в  САЩ  на  български  журналист  с  над  5  години 
професионален опит. 

Програмата  е  предназначена  за  журналисти  и  фотожурналисти  от  печатни, 
електронни  и  онлайн  медии.  Кандидатите  трябва  да  могат  да  осъществят 
деветседмично пътуване в САЩ (между август и октомври 2019 г.), както и да са 
български граждани с постоянно местожителство в България. 

Избраният стипендиант ще стане част от група журналисти, работещи в медии от 
различни  краища  на  света.  Стипендията  осигурява  потапяне  в  политиката, 
бизнеса, културата на управление, медиите и журналистическата етика на САЩ 
чрез поредица от обучения, пътувания и интервюта. 

Обучението  се  провежда  в  базата  на  World  Press  Institute  в  Минеаполис  и 
включва  пътувания  до  Вашингтон,  Ню  Йорк  и  други  големи  американски 
градове. 

Повече информация: https://www.us4bg.org/

http://youthub.bg/2019/03/dlgosrochno-obuchenie-moving-beyond-inovativni-tehniki-za-lichnostno-i-profesionalno-razvitie-na-mladezhi/
https://www.us4bg.org/news/world-press-institute-1/?hl=bg&
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СТИПЕНДИЯ „МИЛЕНИУМ КЛУБ БЪЛГАРИЯ – 2019” 

Краен срок: 20 април 2019 г. 

Стипендията  е  насочена  към  хора,  на  които  предстои  да  започнат  курса  си  на 
обучение  през  учебната  2019 – 2020 година  и  имат  затруднения  с  финанси‐
рането на учебните такси или студентското общежитие. Ще бъдат разгледани и 
кандидатурите на вече учещи студенти, независимо от оставащия им период на 
обучение. Кандидатите ще бъдат оценявани по академичен успех, извънкласна 
дейност  и  ниво  на  финансово  затруднение,  което  би  попречило  на  тяхното 
бъдещо академично развитие.  Конкретната  специалност и местоположение на 
избраното  от  тях  учебно  заведение  няма  да  бъдат  взети  предвид  при  избора. 
Стипендията е отворена за всички специалности и университети. 

Стипендията  е  на  стойност  6500 лв.  и  е  предназначена  за  подпомагане 
покриването на академичните разходи на талантливи българи. 

Повече информация: http://youthub.bg/

КОНКУРСИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ” И „ХЮБЪРТ 

ХЪМФРИ” ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020 – 2021 Г. 

Краен срок: 25 април 2019 г. 

Стипендии  „Фулбрайт“  за  преподавателска  и  изследователска  дейност  дават 
възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по 
специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти 
в САЩ. 

Стипендиите  „Фулбрайт“  за  магистърски  и  докторски  програми  дават 
възможност  на  кандидати  да  се  обучават  в  престижни  университети  в  САЩ. 
Предоставят се между 6 и 8 стипендии годишно. 

Стипендията  „Хюбърт  Х.  Хъмфри“  се  отпуска  на  професионалисти  от  цял  свят, 
заемащи  ръководни  или  експертни  длъжности  в  някоя  от  следните  области: 
превенция  и  лечение  на  наркомании  и  медикаментозни  зависимости; 
превенция и контрол на ХИВ/СПИН и др. 

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

 

 

http://youthub.bg/2019/03/stipendiya-milenium-klub-blgariya-2019/
http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/
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СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В СЛОВАШКАТА 

РЕПУБЛИКА 

Краен срок: 30 април 2019 г. 

Националната  стипендиантска  програма  на  Словашката  република  за 
академичната 2019/2020 година е отворена за кандидатстване. 

Програмата  е  одобрена  от  словашкото  правителство  през  2005  г.  и  е 
финансирана  от  словашкото  Министерство  на  образованието,  науката, 
изследванията и спорта. 

Кандидатите  за  обучение  самостоятелно  подготвят  и  изпращат  необходимите 
документи по електронен път. 

Повече информация: https://www.scholarships.sk/

СТИПЕНДИЯ В АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ „БАДЕН‐ВЮРТЕМБЕРГ”, ГЕРМАНИЯ 

Краен срок: 6 май 2019 г. 

Стипендията покрива основните разходи, вкл. пътуването, за обучителен курс по 
управление в публичната администрация, който започва през есента на 2019 г. и 
продължава няколко месеца.  

Стипендията  е  насочена  към  лица,  идващи  от  централно‐  и/или 
източноевропейските  страни,  работещи  в  контекста  на  Стратегията  на  ЕС  за 
Дунавския регион. 

Повече информация: https://www.diefuehrungsakademie.de/

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА DGIST СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ЗА МАГИСТЪРСКА И ДОКТОРСКА СТЕПЕН ПРЕЗ 2019 Г. 

Краен срок: 25 март – 19 април 2019 г. 

Daegu Gyeongbuk  Institute of Science and Technology  (DGIST) в Република Корея, 
обявява  прием  на  кандидатури  за  пълни  стипендии  за  обучение  на 
чуждестранни студенти за магистърска и докторска степен през 2019 г. 

DGIST e университет, основан от корейското правителство през 2004 г. , който се 
превръща в един от водещите институти в областта на науката и технологиите в 
Корея.  DGIST  е  спечелил  своето  място  в  конкурентната  образователна  сфера 
чрез изграждането на високотехнологични съоръжения в университета. 

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

https://www.scholarships.sk/
https://www.diefuehrungsakademie.de/fuehrungslehrgang
https://www.mon.bg/bg/100560
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КОНКУРС ЗА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА ИМЕТО НА  
ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ – 2019 Г. 

Краен срок: 14 май 2019 г.  

В памет на професор, доктор на философските науки Кръстьо Петков, президент 
на  КНСБ  от  1990  до  1997 г.,  Конфедерацията  на  независимите  синдикати  в 
България учредява годишна стипендия на негово име.  

Стипендията е еднократна в размер на 2 000 лв., присъжда се на един участник в 
конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда 
и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и 
от институтите на Българска академия на науките. 

До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски 
програми  (след  завършена  бакалавърска  степен  или  най‐малко  в  пети  курс  за 
специалности,  при  които  има  обучение  директно  за  магистърска  степен),  на 
възраст до 35 години. 

Повече информация: https://www.uni‐svishtov.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 
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/

https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/konkurs-za-godishna-stipendiya-na-imeto-na-prof-krastyo-petkov-%E2%80%93-2019-godina
http://youthub.bg/2018/11/3-mesechna-stazhantska-programa-v-nyu-boyana-film-studios/
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СТАЖ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

Краен срок: 30 септември и 30 април всяка година 

Всяка  година  Съдът  на  Европейския  съюз  предлага  ограничен  брой  платени 
стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете обикновено 
се провеждат в Дирекцията за изследвания и документация, Информационната 
служба,  Генералната  дирекция  за  писмени  преводи  или  Дирекция  „Устни 
преводи“. 

Повече информация: https://europa.eu/

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2019 – EAC/A05/2018 
ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ 

Краен срок: индивидуален за всяко действие 

Всеки  публичен  или  частен  орган  може  да  кандидатства  за  финансиране  по 
линия на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, 
регистрирани  в  Портала  на  Европейския  корпус  за  солидарност,  могат  да 
кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност. 

Поканата  за  представяне  на  предложения  обхваща  следните  действия  на 
Европейския корпус за солидарност: 

1. Доброволчески проекти – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019 г. 

2. Доброволчески партньорства  (специфични споразумения  за 2019  г.  по 
линия на РСП за 2018—2020 г.) – краен срок 20 април 2019 г. 

3.  Доброволчески  екипи  във  високоприоритетни  области  –  краен  срок  
28 септември 2019 г.  

4. Стажове и работни места – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019 г. 

5. Проекти за солидарност – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019 г. 

6. Знак за качество. 

Повече информация: https://europa.eu/

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0019.01.BUL&toc=OJ:C:2018:444:TOC
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ  

ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН 
УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” (30 – 31 МАЙ 2019 Г.)  

Място: Велико Търново, България 
Краен срок за заявяване на участие: 5 април 2019 г. 
Такса правоучастие:   от 25 до 65 лв.  
Организаторите приемат доклади в  научните направления: сигурност и отбрана; 
технически науки;  природоматематически науки; педагогически и хуманитарни 
науки; социални, стопански и правни науки. 
Повече информация: https://www.nvu.bg/

ЧЕТЕНИЯ ПО ТРАКОЛОГИЯ НА ТЕМА „ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: САКРАЛНО И 
ПРОФАННО” (14 – 15 МАЙ 2019 Г.)  

Място: София, България 
Краен срок за заявяване на участие: 5 април 2019 г. 
Такса правоучастие: няма информация  
Четенията се организират от Института по балканистика с Център по тракология 
„Проф. Александър Фол. Приемат се заявки за участие с доклади на български, 
английски, немски и френски език. 
Повече информация: https://www.facebook.com/

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОТ СЛОВО КЪМ ДЕЙСТВИЕ: РАЗКАЗИ 
И ИНТЕРПРЕТАЦИИ” (2 – 4 МАЙ 2019 Г.)  

Място: София, България 
Краен срок за заявяване на участие: 7 април 2019 г. 
Такса правоучастие:   40 лв.  
В рамките на конференцията е предвидено разглеждането на теми в сферата на 
езика  (равнища  на  езика  и  разказването,  текст  и  език,  реч  и  език,  история  на 
езикознанието и лингвистичните теории и др.) и литературата (репрезентации и 
истории на настоящето, фикции и ефект на реалността, култури и възстановки и 
др.). 
Повече информация: https://www.slav.uni‐sofia.bg/

https://www.nvu.bg/node/2214?fbclid
https://www.facebook.com/thracology/
https://www.slav.uni-sofia.bg/science-forums/49-science/conferences/2245-2019-02-07-13-43-50
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ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „КРАЕЗНАНИЕТО – ОТГОВОРНОСТ КЪМ 

МИНАЛОТО И ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО” (29 МАЙ 2019 Г.)  

Място: Регионална библиотека „Никола Вранчев” – Смолян, България 
Краен срок за заявяване на участие: 10 април 2019 г. 
Такса правоучастие:   няма информация  
Организаторите  приемат  заявки  за  участие  с  доклади  в  следните  тематични 
направления: 

‐ Библиотечното краезнание – съхраняване и популяризиране местното 
културно наследство; 

‐ Съвременни тенденции в краезнанието; 
‐ Краезнанието и учащите се. 

Повече информация: https://www.facebook.com/thracology/

МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКО‐ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА 

„НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТУРИЗМА” (10 МАЙ 2019 Г.)  

Място: Велико Търново, България 
Краен срок за заявяване на участие: 15 април 2019 г. 
Такса правоучастие:   няма 
Предвидените за разглеждане тематични направления включват: нови модели в 
икономиката и управлението в туризма; туристически дестинации и ГИС; видове 
туризъм  и  тенденции  в  туристическото  търсене;  технологични  иновации  в 
туризма; сигурност, транспорт и екология; архитектура, урбанизация и туризъм. 
Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ EDUSREF 2019 – EDUCATION, SOCIETY, AND 
REFORM CONFERENCE (28 – 29 ЮНИ 2019 Г.)  

Място: Анкара, Турция 

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

Такса правоучастие:   75 евро (регистрация преди 22 май 2019 г.) 
100 евро (регистрация след 22 май 2019 г.) 
50 – 75 евро (допълнителен доклад) 

Основната  тема  на  предстоящата  конференция  е  Questioning  of  Changes  in 
Education: Looking for Priorities  in Education. Предвидените за разглеждане теми 
включват: 

‐ Образователни политики и практики; 
‐ Традиции и предизвикателства в образованието; 

https://www.facebook.com/thracology/
http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1082&zid=11&ret=ev
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‐ Мащабни системи за оценяване (PISA, TALIS, PIACC и др.); 
‐ Икономически предизвикателства и тяхното отражение върху 

образователните системи; 
‐ Сравнителни изследвания в образованието; 
‐ Социално‐психологически анализи в образованието; 
‐ Социалните медии и тяхното отражение върху училищата; 
‐ Приобщаващо образование; 
‐ Творчество и иновации в образованието и 
‐ Образователно законодателство и др. 

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

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 
ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ” (20 – 21 ЮНИ 2019 Г.)  

Място: Университет „Проф. д‐р Асен Златаров“ – Бургас, България 

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

Такса правоучастие:   75 лв. (персонално участие) 
60 лв. (виртуално участие) 

Организаторите приемат заявки за участие с доклади в две тематични области: 

‐ Обществени  и  хуманитарни  науки,  с  тематични  направления: 
икономика,  финанси,  инвестиции,  счетоводство;  маркетинг, 
мениджмънт  и  туризъм;  педагогика  и  качество  на  образованието; 
социални  и  хуманитарни  науки  –  философия,  история,  филология, 
политология, психология; здравни грижи; 

‐ Технически  и  природни  науки,  с  тематични  направления: 
биотехнологии;  екология  и  опазване  на  околната  среда;  химия  и 
химични  технологии;  информатика;  микро‐  и  нанотехнологии;  водни 
ресурси  и  обработване  на  води;  възобновяеми  и  чисти  технологии; 
технологии за фосилни и биогорива. 

Повече информация: http://www.conference‐burgas.com/  

http://www.edusref.org/
http://www.conference-burgas.com/
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЪВРЕМЕННИЯТ 

ДИСКУРС В НАУКАТА” В ЧЕСТ НА 35 ГОДИНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
(18 – 20 ОКТОМВРИ 2019 Г.)  

Място: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България 

Краен срок за заявяване на участие: 28 април 2019 г. 

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

Научният  форум  се  организира  от  Педагогическия  факултет  на  ШУ  „Епископ 
Константин Преславски“. Предвидените  тематични направления  са:  педагогика 
и управление на образованието;  социална педагогика и специална педагогика; 
предучилищна  и  начална  училищна  педагогика;  технологично  обучение  и 
професионално  образование;  социални  дейности;  изобразително  изкуство; 
музика; физическо възпитание, спорт и рекреация. 

Повече информация: http://shu.bg/

ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТ НА 35 ГОДИНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
ФАКУЛТЕТ (18 – 20 ОКТОМВРИ 2019 Г.)  

Място: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България 

Краен срок за заявяване на участие: 28 април 2019 г. 

Такса правоучастие:   30 лв. (докторанти и студенти) 
20 евро (чуждестранни докторанти и студенти) 

Предвидено  е  работата  на  конференцията  да  протече  по  следните  тематични 
направления: педагогика и управление на образованието; социална педагогика 
и  специална  педагогика;  предучилищна  и  начална  училищна  педагогика; 
технологично  обучение  и  професионално  образование;  социални  дейности; 
изобразително изкуство; музика; физическо възпитание, спорт и рекреация. 

Повече информация: http://shu.bg/

http://shu.bg/conferences/nauchna-konferenciya-savremenniyat-diskurs-2019
http://shu.bg/conferences/doktorantska-konferenciya-2019
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V МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ SCIENCE IN AN 
AGE OF CHANGE (13 – 14 МАЙ 2019 Г.)  

Място: Варшава, Полша 

Краен срок за заявяване на участие: 30 април 2019 г. 

Такса правоучастие:   120 евро (ранна регистрация до 20 март) 
150 евро (късна регистрация до 30 април) 

Темата  на  конференцията  е  „Digital  Revolution  –  Today  and  Tomorrow. 
Infrastructure,  Services,  Users“.  Предвидено  е  разглеждането  на  следните 
аспекти: 

‐ цифровата революция в науката, културата и образованието; 
‐ цифровата революция в библиотеките, архивите и музеите; 
‐ управление и прилагане на Big Data  в  науката,  бизнеса,  политиката и 

културата; 
‐ смарт технологии в съвременните информационни науки; 
‐ интернет на нещата, интернет на услугите; 
‐ мобилни информационни системи; 
‐ социални медии и онлайн общности; 
‐ визуализиране на информация; 
‐ сигурност на информацията и 
‐ открита наука, открито публикуване, открити данни и др. 

Очаква се представените по време на конференцията доклади да се публикуват 
преди края на 2019 г. 

Повече информация: http://infolog.wdib.uw.edu.pl/

XXXIII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

– ИНФОТЕХ 2019 (19 – 20 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.)  

Място: МДУ „Фр. Ж. Кюри”, Св. св. Константин и Елена, Варна, България 

Краен срок за заявяване на участие: 30 април 2019 г. 

Такса правоучастие:   180 лв. (редовна регистрация) 
60 лв. (допълнителен доклад) 
78 лв. (слушатели и придружаващи лица) 

Форумът е предназначен за учени, изследователи и експерти от индустрията за 
разпространяване  на  иновационни  решения  и  резултати  от  проведени 
изследвания  в  следните  области  (но  не  единствено):  Информационни 
технологии;  Информационна  сигурност;  Мрежови  и  комуникационни 
технологии;  Разпределени  системи  и  приложения;  Интелигентни  системи  и 

http://infolog.wdib.uw.edu.pl/?lang=en
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приложения;  Технологии  за  системно  проектиране;  Технологични  аспекти  на 
електронното управление; Технологични аспекти на защитата на лични данни. 

Повече информация: https://tu‐sofia.bg/

ХV МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ASECU С ТЕМА SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS 2030: CHALLENGES FOR SOUTH AND EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES AND THE BLACK SEA REGION (26 – 27 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.)  

Място: Университет за национално и световно стопанство – София, България 

Краен срок за заявяване на участие: 30 април 2019 г. 

Такса правоучастие:   100 евро (редовна регистрация) 
80 евро (за участници от институции, членове на ASECU) 
50 / 40 евро (слушатели и съавтори) 
40 евро (студенти и докторанти) 

Приемат се доклади за участие по следните теми: 

‐ социално изключване, бедност и неравенство на доходите; 

‐ климатични  промени,  околна  среда,  кръгова  икономика  и  устойчива 
енергия; 

‐ структурни  промени,  технологично  развитие,  иновации  и  индустриални 
политики; 

‐ международна  търговия,  преки  чуждестранни  инвестиции  и  трудова 
миграция; 

‐ нови бизнес модели и корпоративно управление към устойчиво развитие; 

‐ управление, институции и развитие; 

‐ достъп  и  качество  на  образованието,  човешки  капитал  и  формиране  на 
умения; 

‐ устойчиво развитие на регионално ниво и интелигентни градове. 

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

ХV СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ (16 МАЙ 2019 Г.)  

Място: Велико Търново, България 

Краен срок за заявяване на участие: 8 май 2018 г. 

Такса правоучастие: няма информация 

Приемат  се  студентски  разработки,  които  подлежат  на  оценяване  в  пет 
категории, съответно за: 

‐ теоретична разработка; 

https://tu-sofia.bg/conferences/157
https://www.unwe.bg/bg/events/15318/15th-international-asecu-conference-sustainable-development-goals-2030-challenge.html
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‐ емпирична разработка; 

‐ приложимост на разработката; 

‐ социална значимост на разработката; 

‐ презентация. 

В  рамките  на  научната  сесия  е  предвидено  обособяването  на  постерна  и 
приложна  секция,  предназначена  за  материали  от  изобразителна  дейност, 
есета, фотоси и др. 

Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/

СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА – 2019 

Дата: 9‐12 май 2019 г. 

Локация: София Тех Парк 

За осми пореден път Британски съвет България организира Софийски фестивал 
на  науката,  който  ще  се  проведе  от  9  до  12  май  2019  година.  Фестивалът  се 
провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката и е част 
от Календара на културните събития на Столична община. 

Една от  главните цели на Фестивала е да  се представят по впечатляващ начин 
българската наука, българските учени и техните постижения. Организаторите се 
стремят  да  представят  пред  аудитория  от  неспециалисти  теми  от  областта  на 
точните и природните науки  (математика, физика,  химия, биология, медицина, 
науки  за  Земята,  инженерни  науки,  техника  и  технологии)  и  да  популяризират 
научно съдържание на достъпен език пред широката публика. 

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

XXIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ББИА НА ТЕМА „БИБЛИОТЕКИТЕ – 
КЛЮЧ КЪМ МИНАЛОТО – ПОРТАЛ КЪМ БЪДЕЩЕТО” (6 – 7 ЮНИ 2019 Г.)  

Място: София, България 

Краен срок за заявяване на участие: 12 май 2019 г. 

Такса правоучастие:   няма информация 

Организаторите  приемат  доклади,  свързани  със  следните  основни  теми  и 
проблеми: 

‐ Библиотеките – хранилище на знание; 

‐ Опазване и съхраняване на библиотечните фондове; 

‐ Иновативни библиотечни услуги; 

‐ Дигитализация и изграждане на дигитални колекции; 

http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1079&zid=&ret=nk
https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/about
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‐ Библиотеките  като  „третото  място“  и  „четвърто  място“  в  живота  на 
общностите; 

‐ Библиотеките – навигатор в информационното пространството; 

‐ Библиотеките – платформа за развитие на умения и компетентности; 

‐ Библиотеките в подкрепа на образованието и научните изследвания; 

‐ Редизайн и модернизиране на библиотечното пространство; 

‐ Устойчиви библиотечни проекти и партньорства; 

‐ Съвременният  библиотечен  специалист  –  професионална  подготовка  и 
повишаване на квалификацията; 

‐ Съвременният потребител на библиотеките – информационни потребности, 
нагласи и изисквания; 

‐ Отворен достъп до информационни ресурси, отворени данни; 

‐ Авторско право и библиотеките; 

‐ Мястото  на  библиотеките  в  условията  на  променящо  се  образование  и 
социална конструкция. 

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

ХХІ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 
„СВЕТЪТ Е РАЗТВОРЕНА КНИГА” (16 – 17 МАЙ 2019 Г.)  

Място: Дом на учените – Пловдив, България 

Краен срок за заявяване на участие: 12 май 2019 г. 

Такса правоучастие:   няма 

Предвидено  е  работата  на  конференцията  да  се  организира  в  две  основни 
секции  –  езикознание  и  литературознание  (за  бакалаври,  магистри  и 
докторанти). Няма изисквания по отношение на избора на тема от участниците. 
Планирано е текстовете на докторантите,  както и всички отличени доклади, да 
се публикуват в сборник. 

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

 

 

 

 

https://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1318&Itemid=240
http://slovo.uni-plovdiv.net/de/konferencii/-/asset_publisher/8DYQgTfOjwez/blog/dvadeset-i-p-rvata-nacionalna-naucna-konferencia-za-studenti-i-doktoranti?redirect=http%3A%2F%2Fslovo.uni-plovdiv.net%2Fde%2Fkonferencii%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8DYQgTfOjwez%26
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ІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ДЕТЕТО, ДЕЦАТА, ДЕТСТВОТО 
(ЕТНОКУЛТУРНИ АСПЕКТИ)” (1 – 2 ЮНИ 2018 Г.)  

Място: Сопот, България 

Краен срок за заявяване на участие: не е посочен 

Такса правоучастие:   няма информация 

Целта на конференцията да  се постигне качествено ново познание  за детето и 
детството чрез свободна интердисциплинарна дискусия, която е фокусирана, но 
не и ограничена в следните рамки: 

‐ Детето като обект. 

‐ Детето като субект. 

‐ Градските деца, селските деца. 

‐ Детството на българските писатели. 

‐ Литературата и децата, децата в литературата. 

‐ Децата в музея и архивите. 

‐ Децата на емигрантите. 

‐ Градските деца в глобалното село. 

‐ Спомени за детството. 

Научен ръководител на конференцията е проф. днк Маргарита Карамихова. 

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

ХVІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА NEW DIRECTIONS IN THE 
HUMANITIES (3 ЮЛИ 2019 Г.)  

Място: Университет на Гранада, Испания 

Краен срок за заявяване на участие: 3 юни 2019 г. 

Такса правоучастие:   500 – 650 щ. долара (редовна регистрация) 
300 – 450 щ. долара (еднодневно присъствие) 
250 – 400 щ. долара (студенти и докторанти) 
150 – 250 щ. долара (виртуално участие) 

Конференцията  е  насочена  към  проучване  на  установените  традиции  в 
хуманитаристиката  и  на  иновативните  практики,  които  оказват  влияние  върху 
тяхното бъдеще. Организаторите приемат предложения за научни презентации, 
уъркшопи и интерактивни сесии, виртуални дискусии и постери или колоквиуми 

http://www.vazovmuseum.com/
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по следните теми: 
‐ критични изследвания в сферата на културата; 
‐ проучвания в сферата на комуникациите и лингвистиката; 
‐ литературна хуманитаристика; 
‐ граждански, политически и общностни изследвания и 
‐ образование по хуманитарни науки. 

Повече информация: https://thehumanities.com/

ХVІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА  
BOOKS, PUBLISHING AND LIBRARIES (5 ЮЛИ 2019 Г.)  

Място: Университет на Гранада, Испания 

Краен срок за заявяване на участие: 5 юни 2019 г. 

Такса правоучастие:   200 – 350 щ. долара (редовна регистрация) 
150 – 300 щ. долара (студенти и докторанти) 
150 – 250 щ. долара (виртуално участие) 

Научният  форум  е  замислен  като  проучване  на  историите,  традициите  и 
бъдещето  на  книгите,  публикуването  и  библиотеките.  Предвидените  за 
разглеждане  теми  са  свързани  с:  архиви,  книги,  обработване  на  данни, 
изследвания  в  сферата  на  комуникациите  и  медиите,  електронно  обучение, 
информационни науки,  интернет и  световната мрежа,  библиотеки,  грамотност, 
музеи и наследство, публикуване, преподаване и учене, писане. 

Повече информация: https://booksandpublishing.com/

ЕЖЕГОДНА НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА 
И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ”  
(17 – 18 ОКТОМВРИ 2019 Г.)  

Място: Велико Търново, България 

Краен срок за заявяване на участие: 21 юни 2019 г. 

Такса правоучастие:   80 лв. (редовна регистрация) 
50 лв. (участие само в уеб сесия) 

Конференцията е предназначена за изследователи, преподаватели, докторанти, 
студенти  и  представители  на  практиката  от  областта  на  икономиката, 
администрацията  и  управлението,  туризма  и  социалните  дейности.  Тематични 
направления: 

‐ Икономиката и съвременните реалности в глобалния свят. 

https://thehumanities.com/2019-conference/call-for-papers
https://booksandpublishing.com/2019-conference/call-for-papers
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‐ Перспективи  и  предизвикателства  пред  администрацията  и 
управлението. 

‐ Актуални проблеми и направления в социалнатаработа. 
‐ Състояние и динамика на туристическия сектор. 

Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА 

„НАУКА И ОБЩЕСТВО 2019” (2 – 3 ОКТОМВРИ 2019 Г.)  

Място: Кърджали, България 

Краен срок за заявяване на участие: 30 юни 2019 г. 

Такса правоучастие:   60 лв. (за членове на СУБ) 
70 лв. (за други български участници) 
50 евро (за чуждестранни участници) 
30 лв. / 30 евро (за придружаващи лица) 

Конференцията е посветена на 75‐годишнината на Съюза на учените в България 
и 35‐годишнината на СУБ –  Кърджали.  Приемат  се доклади в  следните научни 
направления:  Хуманитарни  науки;  Педагогически  науки;  Здравеопазване; 
Аграрни  науки;  Технически  науки;  Природо‐математически  науки;  Социални, 
стопански и правни науки. 

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

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТАРОПЛАНИНСКИЯТ РЕГИОН – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, 
ПЕРСПЕКТИВИ. РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ”  
(3 – 4 ОКТОМВРИ 2019 Г.) 

Място: Габрово, България 

Краен срок за заявяване на участие: 31 юли 2019 г. 

Такса правоучастие:   няма 

Целта  на  конференцията  е  да  се  популяризира  историческото,  географското, 
икономическото и културното значение на региона от древността до наши дни; 
да  се  покажат  достиженията  на  науката  в  региона  и  страната;  да  се  изложат 
новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в 
исторически, археологически, етнографски и стопански план. 

Повече информация: http://h‐museum‐gabrovo.bg/

http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1040&zid=&ret=nk
http://spisanie-nauka.bg/
http://h-museum-gabrovo.bg/
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ХХХІХ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И 
ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ” (4 – 6 ОКТОМВРИ 2019 Г.) 

Място: Самоков, България 

Краен срок за заявяване на участие: 2 септември 2019 г. 

Такса правоучастие:   20 лв. (редовна регистрация) 
10 лв. (за студенти) 

Научният форум на  тема  „Пренасянето на  сакралност  (локално –  регионално – 
национално)“е част от ХХХ международни Цар‐Шишманови дни. 

Повече информация: http://www.ongal.net/

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СТАТИИ И МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ НА 

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

Място: Държавен университет на Уорчестър, САЩ 

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

Такса правоучастие: няма информация 

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/

http://www.ongal.net/
https://www.worcester.edu/currents/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ И ИЗДАНИЯ  
НА НАЦИД 

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. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ, 
РУМЪНИЯ, ФРАНЦИЯ И ХЪРВАТИЯ 

Реферативен обзор, 17 стр. 

Представени  са  всички  по‐съществени  данни  за  организационните  аспекти  на 
учебния  процес  в  Австрия,  Румъния,  Франция  и  Хърватия,  с  уточнението,  че 
всички  европейски  държави  имат  собствени  традиции  за  организацията  на 
учебния  процес  в  различните  степени  на  училищното  образование,  като 
утвърдените  практики  се  различават  не  само  между  самите  държави,  но  и 
между отделните училища. 
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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. 

ХУМАНИТАРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

УНИВЕРСИТЕТИ  

Реферативен обзор, 22 стр. 

Представени са данни за хуманитарните дисциплини в програмите за обучение 
на  произволно  избрани  технически  университети  в  САЩ,  Германия,  Полша, 
Румъния,  Словакия  и  Швейцария.  Уточнено  е,  че  съществува  разминаване  в 
обхвата  на  понятието  „хуманитарни  дисциплини”  в  контекста  на  техническите 
специалности,  тъй  като  не  се  откриват  официални  национални  или 
международни документи по тази проблематика. 
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