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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

III НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЛОЖНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ 

„ОТНОШЕНИЯТА ЕС-САЩ В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ 

РЕАЛНОСТИ“. 

Краен срок: 10 май 2019 г.  

Целта на проекта е да подпомогне практически процеса на формиране и 
осъществяване на европейския и евроатлантически вектор на българската 
външна политика, както и да актуализира и обогати националната експертиза по 
линия на европейско-американски отношения. 

Повече информация: http://bdi.mfa.government.bg/ 

ФОНДАЦИЯ „ДОБРИТЕ ДЕЛА ВОЛОНТАЙМ“ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА 

КАМПАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 

Краен срок: 10 май 2019 г.  

Кампанията е насочена към учещи в университети от цялата страна, които 
трябва да подготвят есе на тема „Представям си утре…“. Целта е да се даде 
възможност на студентите да използват силата на словото и да обрисуват 
словесно своята представа за стремежите и ценностите, които ще властват в 
бита ни, и да изградят своеобразна прогноза за състоянието на обществото. 

Участниците следва да са настоящи студенти (бакалаври или магистри). Всеки 
може да участва само с оригинална литературна творба в рамките на конкурса. 

Наградите са на стойност: 300 лв., 200 лв. и 100 лв. , съответно за първо, второ и 
трето място, а за творбата, която има най-много харесвания на платформата – 
200 лв. 

Повече информация: https://volontime.com/ 

 

 

http://bdi.mfa.government.bg/data/pdf/concurs_pip.pdf
https://volontime.com/causes/93
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НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  
„БОЯН ПЕНЕВ“ – ШУМЕН 2019 

Краен срок: 12 май 2019 г.  

Конкурсът се организира от Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски“. В исторически план това е първият студентски литературен конкурс 
в България.  

В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища. По 
традиция участниците четат текстовете си пред публиката и журито. Конкурсната 
програма включва три направления – поезия, белетристика, критика 
(публицистика и журналистика). 

Голямата награда на Конкурса е издаване на книга от Университетското 
издателство „Епископ Константин Преславски“. 

Повече информация: http://shu.bg/ 

КОНКУРС „СЛОВОТВОРЦИ“ 

Краен срок: 15 май 2019 г.  

„Словотворци“ е национален конкурс, организиран от фондация 
„Благотворител“, който се провежда за четвърта поредна година. 
В конкурса могат да участват ученици от VII до XII клас. 
Темата на конкурса е: „Една от най-вредните и най-опасни мисли е Всички 
правят така“ (Лев Толстой). 

Наградите са: I награда – 200 лв.; II награда – 100 лв. и III награда 50 лв. /ваучер 
за книги/. 

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

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. 

http://shu.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-2019/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%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%BB%D0%25
https://www.blagotvoritel.org/bg/news/246-konkurs-slovotvorci-2019.html
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- 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/ 

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. 

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/
https://geograf.bg/bg/article/4-mezhdunaroden-konkurs-karst-pod-zashchita-dar-za-pokoleniyata
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Конкурсът е разделен за участници в две възрастови категории: I – VII клас и VIII 
– XII клас. 

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

КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ОТКРОВЕНО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 

VIII ДО XII КЛАС 

Краен срок: 20 май 2019 г. 

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема 
„Откровено за съдебната власт“,като част от инициативата Ден на отворените 
врати във Висшия съдебен съвет. 

Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се 
провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. 
Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две 
поощрителни награди – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати 
на Висшия съдебен съвет на 07 юни 2019 г. 

В конкурса могат да участват учениците от VIII до ХІІ клас от българските 
училища в страната.  

Повече информация: http://www.vss.justice.bg/ 

„БЪДИ ВДЪХНОВЯВАЩО УЧИЛИЩЕ!“ – МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА НА 

ХЕРЦОГА НА ЕДИНБУРГ – БЪЛГАРИЯ 

Краен срок: 20 май 2019 г. 

Международната награда на херцога на Единбург (Наградата) е водещата 
лидерска програма за личностни постижения, която е насочена към училища и 
организации от целия свят. Програмата предизвиква младите хора да: развиват 
своята самодисциплина при определяне и постигане на цели; формират 
лидерски качества и умения за работа в екип; усъвършенстват физическата си 
активност. 

Училища от цялата страна могат да кандидатстват и да получат лиценз към 
Международната награда на херцога на Единбург – България в пролетната 
кампания о надслов „Бъди вдъхновяващо училище!“. 

Одобрените училища преминават процедура по лицензиране, а техни учители и 
служители – обучителен курс за Лидери в Наградата, за да прилагат програмата 
в рамките на тяхната образователна институция.  

Повече информация: http://intaward-bg.org/ 

http://www.4egvarna.com/download/konkurs/2018/varnalit.pdf
http://www.vss.justice.bg/page/view/7165
http://intaward-bg.org/
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ХXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „КОСМОСЪТ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА 

ЧОВЕЧЕСТВОТО“ 

Краен срок: 24 май 2019 г. 

ХXI Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ е 
включен в програмата на Министерството на образованието и науката за 
извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на 
Първия български космонавт – генерал Георги Иванов. 

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 18 годишна възраст. Конкурсът се 
провежда в пет тематични направления: 

- Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 
години); 

- Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години); 

- Графични произведения, създадени с помощта на компютър (за ученици 
от 10 до 18 години); 

- Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години) и 

- Рисунки на тема „Човекът и Космосът“ (за ученици от 8 до 18 години). 

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

XVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ 

Краен срок: 31 май 2019 г. 

Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1922“ в гр. София, обявява XVI 
издание на поетичния конкурс на името на своя патрон. 

Конкурсът е явен и в 3 възрастови групи: деца, младежи от 15 до 25 години и 
възрастни. Темата на конкурса е: „Вяра“. 

Всеки участник има право да изпрати максимум 3 стихотворения, придружени от 
данни за автора. 

Творбите ще се оценяват от жури в състав: Георги Константинов и Анита 
Тарасевич-Дойнова. Наградите ще бъдат обявени на 1 октомври 2019 г., а 
церемонията по награждаването ще се състои на 24 ноември 2019 г. в 
читалището. 

Повече информация: http://urban-mag.com/ 

 

http://www.evrika.org/?p=3297
http://urban-mag.com/16-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.html
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„КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО В ТУРЦИЯ“ – УЧЕНИЧЕСКА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ЕКСПЕДИЦИЯ 

Краен срок: 31 май 2019 г., 31 юли 2019 г. 

Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО отправя покана за включване 
в ученическите образователни експедиции „Културно наследство на ЮНЕСКО в 
Турция“ с посещение на Одрин, Троя, Бергама, Кушадасъ, Ефес, Дидим, Измир, 
Айвалък и Килитбахир. 

Период на провеждане:  

 Лятна експедиция – 1 – 5 юли 2019 г. 

 Есенна експедиция – 31 август – 6 септември 2019 г. 

Право на участиe имат ученици от VIII и по-горен клас. По изключение се допуска 
участие и на ученици от по-долен клас по преценка на учителя/директора. 
Групата трябва да е от минимум 11 участници: 10 ученици и 1 ръководител. 

Повече информация: http://nnek-unesco.org/ 

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 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/ 

XXVII НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „140 ГОДИНИ ТЪРНОВСКА 

КОНСТИТУЦИЯ“ 

Краен срок: 01 юни 2019 г. 

Целта на конкурса е участниците да покажат своите знания и да интерпретират 
събития и личности, като ги разгледат на фона на европейските и световни 
процеси. 

http://nnek-unesco.org/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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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Конкурсът се организира за всички ученици от общинските, държавните и 
частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие, както и за 
учениците от българските общности в чужбина (български държавни и неделни 
училища). 

Участниците са групирани в две възрастови групи: Първа – за ученици от V до VII 
клас и Втора – за ученици от VIII до XII клас. 

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

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО „АЗ ИМАМ ДАРБА“ 

Краен срок: 01 юни 2019 г. 

Организатор: Конфедерация на българските писатели. 

Дата и място на провеждане: 13 юни 2019 г., гр. Бургас. 

Конкурсът има за цел да проследи творческите заложби на учениците от 
страната, да популяризира дейността на школите по актьорско майсторство и да 
поощри таланта на всички деца и ученици. Предвижда се избор на най-добър 
актьор в различните възрастови групи. 

Участниците са разделени на 8 възрастови групи, а конкурсът преминава през 4 
кръга. 

Награждават се всички ученици с поощрителни награди за участие, гранпри за 
най-добри артистични способности, специална награда във всяка възрастова 
група и други. 

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

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. 

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=18&lang=bg&id=4422
http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=18&lang=bg&id=4361
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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/ 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ „МОЕТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЕВРОПА С ЕВРОПАС“ 

Краен срок: 01 юли 2019 г. 

В периода от 01.04.2019 г. до 01.07.2019 г., Центърът за развитие на човешките 
ресурси и Европас Център България организират конкурс за есе на тема: „Моето 
приключение в Европа с Европас”, насочен към две възрастови категории: 

- ученици от VII –  до IX клас; 

- ученици от Х – до ХII клас. 

Инициативата е част от дългосрочната стратегия за работа с ученици и техните 
преподаватели от гимназиален курс, която цели да провокира по-задълбочен 
интерес у младите хора към пътувания в Европа с цел обучение и практика, 
както и използването на документите Европас. 

„Моето приключение в Европа с Европас“ е тема на есе, по която учениците 
могат да пишат в екип или самостоятелно, като в творбите им следва да има 
елемент, свързан с Европас. 

Получените есета, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат 
допуснати до оценяване от комисия. 

Повече информация: http://europass.hrdc.bg/ 

 

http://www.nmogabrovo.com/uploads/konkurs%202019_1.pdf
http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=18&lang=bg&id=4361
http://europass.hrdc.bg/wp-content/uploads/2019/04/obshta-informatsia-za-konkursa.pdf
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КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД УЧЕН НА 

АЛМА МАТЕР ЗА 2019 Г. 

Краен срок: краят на месец юли 2019 г. 

За XI поредна година Столична община ще награди най-добрия млад учен на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Целта е да се потвърди 
признанието към младото поколение учени от всички научни области. 

Кандидатурите се предлагат с решение на Факултетния съвет. Предложението се 
придружава от препоръка за дейността и заслугите на кандидата; научна 
биография и списък с публикации. За периода на присъждане на Наградата един 
факултет може да прави предложение само за една кандидатура. 
Предложенията трябва да се заявят при главния секретар на Софийския 
университет. 

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

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. 

- 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.  

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

https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/startira_konkurs_t_za_nagradata_na_stolichna_obschina_za_naj_dob_r_mlad_uchen_na_alma_mater_za_2019_g
https://www.fni.bg/?q=node/527
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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/ 

 

http://radostinakonstantinova.org/884/fondatsiya-radostina-konstantinova-obyavyava-postoyanen-konkurs-za-grantove-za-razsledvane/
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕУСВОЕНИ 

СРЕДСТВА В СЕКТОР „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО КД103 

Краен срок: 10 май 2019 г. 

По настоящата покана се отпуска допълнително финансиране за следните 
видове дейности: 

– Мобилност на студенти с цел обучение; 
– Мобилност на студенти с цел практика; 
– Мобилност на персонал с цел преподаване; 
– Мобилност на персонал с цел обучение; 
– Организационна подкрепа. 

Повече информация: http://hrdc.bg/ 

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 

http://hrdc.bg/news/reallocation-of-funds-call-ka103/
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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/ 

КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД ОТ СЛОВАШКИ ЕЗИК 
ЗА ПРЕВОДАЧИ ПОД 35-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 

Краен срок: 15 май 2019 г. 

Посолството на Словашката република в Република България обявява Конкурс за 
най-добър преводач на художествен текст. 

Конкурсът е предназначен за преводачи под 35-годишна възраст. 

За превод на български език ще бъде предоставен словашки текст от 5 страници 
във формат А4. 

Резултатите ще бъдат обявени на 24 май 2019 г. на facebook страницата на 
Посолството на Словашката република в София. Впоследствие наградите ще 
бъдат тържествено връчени в Посолството. 

Повече информация: https://kulturni-novini.info/ 

ПРОГРАМА „ХЕРКУЛЕС III“ – ОБУЧЕНИЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ И ОБМЕН НА 

ПЕРСОНАЛ ПРЕЗ 2019 Г. 

Краен срок: 15 май 2019 г. 

Допустими кандидати: 

 национални или регионални административни структури на държава 
членка, които допринасят за укрепването на действията на равнището на 
Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза и 

 научноизследователски и образователни институти и организации с 
нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне 
една година в държава членка и допринасят за укрепването на действията 
на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза. 

Допустими действия: 

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=1&lang=bg
https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=29146&sid=7
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 Целенасочени специализирани обучения (тема 1) — създаване на мрежи 
и структурни платформи между държавите членки, държавите 
кандидатки, други трети държави и международни публични организации 
с цел улесняване на обмена на информация, опит и най-добри практики 
между персонала на бенефициерите; създаване на полезни 
взаимодействия между данъчните и митническите служби на държавите 
членки, OLAF и други имащи отношение органи на ЕС. 

 Конференции и семинари (тема 2) — създаване на мрежи и структурни 
платформи между държавите членки, държавите кандидатки, други трети 
държави и международни публични организации с цел улесняване на 
обмена на информация, опит и най-добри практики между персонала на 
бенефициерите; улесняване на обмена на информация, определянето на 
потребности и/или общи проекти за борба с измамите, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, сред службите за борба с измамите на 
държавите членки; създаване на полезни взаимодействия между 
данъчните и митническите служби на държавите членки, OLAF и други 
имащи отношение органи на ЕС. 

 Организиране на обмен на персонал (тема 3) — организиране на обмен 
на персонал между националните и регионалните администрации 
(включително държави (потенциални) кандидатки и съседни държави) с 
цел да се допринесе за по-нататъшното развитие, подобряване и 
осъвременяване на уменията и компетенциите на персонала в областта на 
защитата на финансовите интереси на Съюза. 

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за 
представяне на предложения е 1 100 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под  
формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите 
разходи. 

Минималният праг за действие по компонента „Обучение“ е 40 000 EUR. 

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

ПРОГРАМА „ХЕРКУЛЕС III“ – ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ И 

ПРОУЧВАНИЯ 

Краен срок: 15 май 2019 г. 

Допустими кандидати: 

 национални или регионални административни структури на държава 
членка, които допринасят за укрепването на действията на равнището на 
Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза и 

 научноизследователски и образователни институти и организации с 
нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0045.01.BUL&toc=OJ:C:2019:111:TOC


 

www.nacid.bg  е-бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 

 5/2019 

стр.16 

една година в държава членка и допринасят за укрепването на действията 
на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза. 

Допустими действия: 

 Разработване и разпространение на сравнителноправни проучвания (тема 
1) — разработване на научноизследователски дейности на високо 
равнище, включително проучвания в областта на сравнителното право (в 
това число разпространение на резултатите и заключителна конференция, 
ако е приложимо); 

 Сътрудничество и повишаване на осведомеността (тема 2) — подобряване 
на сътрудничеството между практикуващите специалисти и 
представителите на академичните среди, включително чрез 
организирането на ежегодната среща на председателите на асоциациите 
в областта на европейското наказателно право и защитата на финансовите 
интереси на ЕС; 

 Периодични публикации (тема 3) — повишаване на информираността на 
представителите на съдебната власт и на други клонове на юридическата 
професия по въпросите на защитата на финансовите интереси на Съюза, 
включително разпространяването на научни знания. Индикативният 
размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на 
предложения е 500 000 EUR. 

Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма 
да надхвърля 80 % от допустимите разходи. 

Минималният праг за проект по компонента „Юридическо обучение и 
проучвания“ е 40 000 EUR. 

Бюджетът на даден проект, за който е поискано предоставяне на безвъзмездни 
средства, не може да бъде по-нисък от този праг. 

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

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0043.01.BUL&toc=OJ:C:2019:111:TOC
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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.  

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. 

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/ 

HORIZON IMPACT AWARD 

Краен срок: 28 май 2019 г. 

Тази награда е инициативата на ЕК за отличаване на изключителни проекти, 
чиито резултати са допринесли със стойност за обществото и демонстрират по-

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/
http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=18&lang=bg&id=4311
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широките социално-икономически ползи от инвестициите на ЕС в научните 
изследвания и иновациите. 

Тези проекти трябва да са финансирани от Седмата рамкова програма и 
„Хоризонт 2020“ и трябва да бъдат приключени до момента на кандидатстване. 

Ще бъдат връчени 5 награди по 10 000 EUR всяка. 

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

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/ 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
https://fentressglobalchallenge.com/
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ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ЕСЕ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Краен срок: 31 май 2019 г. 

Световната търговска организация (СТО – World Trade Organization) публикува 
покана за млади икономисти да се включат в конкурса за наградата за есе в 
рамките на СТО. Наградата цели да популяризира висококачествени 
изследвания в областта на търговската политика и международното търговско 
сътрудничество и да засили връзката между СТО и академичната общност. 

Есето трябва да разглежда въпроси, свързани с търговската политика и 
международното търговско сътрудничество. Авторът/авторите на доклада 
трябва да притежават или да се обучават в докторантура и, ако са над 30-
годишна възраст, да са защитили докторантура преди не повече от две години. 

Есетата следва да не надхвърлят 15 000 думи. 

Годишната награда за есе на СТО осигурява награда от около 4403 EUR. 

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

XIV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ АРБУЗ 

Краен срок: 01 юни 2019 г. 

Темата на ХIV Международен конкурс за млади дизайнери „АРБУЗ“ е „ЕТНО+“. 
Тя е свързана с идеята за разширяване на използването на световното културно 
наследство в дизайна, декоративните изкуства и модата; обогатяване на 
знанията у младежта за различните национални култури и тяхното приложение в 
различни сфери на човешкото битие. 

Конкурсът се провежда за дизайнери и художници на възраст до 30 години, 
студенти от специализирани учебни заведения и млади специалисти. 

Конкурсът се провежда по четири направления и седем номинации:  
– Направление „Дизайн на костюма“ (номинации „Колекция“ и „Графика на 

костюма“). 
– Направление „Експозиционен дизайн и интериор“ (номинации 

„Интериорен дизайн“ и „Експозиционен дизайн“). 
– Направление „Графичен дизайн” (номинации „Плакат“ и „Мултимедия“). 
– Направление „Арт-дизайн“ (номинация „Градски сувенир“ – проекти в 

смесена техника). 

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

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/essay_13feb19_e.htm
http://www.nha.bg/bg/konkurs/xiv-mejdunaroden-konkurs-za-mladi-dizaineri-arbuz
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ГРАНТОВЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИЛМИ НА FILMMAKERS WITHOUT 

BORDERS 

Краен срок: 01 юни 2019 г. 

Filmmakers Without Borders (FWB) е нестопанска организация, която е посветена 
на овластяването на следващото поколение дигитални разказвачи. 
Безвъзмездните средства за създаване на филми на FWB осигуряват 
финансиране и подкрепа за независими режисьори, за да споделят своите 
истории. Налични са фондове за игрални, документални, експериментални и 
нови медийни проекти на различни етапи от производството. 

Грант: До 5000 USD 

Повече информация: http://filmmakerswithoutborders.org/ 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ПРОГРАМА CONCERT-JAPAN 

Краен срок: 14 юни 2019 г. 

CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и 
Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите 
чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти. Темата на 
конкурса е: „Интелигенто управление на водните ресурси за устойчиво 
общество“ (Smart water management for sustainable society). 

Поканата е отворена за научни колективи, които да представят общи проекти за 
развитие на иновативни системи и технологии при използване и управление на 
водните ресурси в дългосрочен аспект. 

Условия на конкурса: 
– Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години. 
– Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в 

който трябва да участват научни колективи от поне две европейски 
държави и Япония. 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които 
са: 

– Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО. 
– Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО. 

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

 

http://filmmakerswithoutborders.org/grants/
https://www.fni.bg/?q=node/909
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ПРОГРАМА M-ERA 

Краен срок: 18 юни 2019 г. 

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между 
научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, 
природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални 
финансиращи организации от 24 държави. 

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните 
тематични области: 

– Моделиране в материалознанието – техники и процеси (Modeling for 
materials engineering and processing); 

– Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, 
coatings and interfaces); 

– Високо производителни композити (High performance composites); 
– Функционални материали (Functional materials); 
– Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с 

приложение в медицината (New strategies for advanced material-based 
technologies in health applications) и 

– Материали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing). 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които 
са: 

– Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО. 
– Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО. 

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

XI МЕЖДУНАРОДЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ „СЪВРЕМЕННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ: ПОСТИЖЕНИЯ, ОПИТ, ПРАКТИКА“ 

Краен срок: юли 2019 г. 

Период на провеждане на форума – 04-08 ноември 2019 г. 

Международният педагогически форум IPF-2019 ще се проведе едновременно в 
пет страни и градове по света – Варшава, Хелзинки, Сингапур, Вашингтон и 
Берлин. За най-добрите учители от всички страни на света участието във форума 
е безплатно. 

Международният педагогически форум е традиционна среща на учители и 
възпитатели, учени, експерти, ръководители на образователни учреждения, 
психолози и други специалисти за обмяна на практически опит, за повишаване 
на професионалната им квалификация, за неформално общуване, тя дава и 
началото на международно сътрудничество между специалистите в областта на 

https://www.fni.bg/?q=node/909
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съвременното образование. 

В програмата на Форума са предвидени кръгли маси по актуални проблеми на 
образованието, майсторски класове, презентации на иновационен опит, 
консултации, педагогически дискусии. Сред поставените цели и задачи са 
предоставянето на информационно пространство на педагозите практици за 
обмяна на опит по въпросите на обновяване на съвременното училище; 
презентация на авторски методики и педагогически опит в съвременните 
проблемни области на педагогиката; провеждане на научно-практически кръгли 
маси и майсторски класове, на които педагозите ще могат да представят своите 
постижения в областта на проектната и изследователската дейност пред 
широката аудитория. 

Участието във форума може да бъде безплатно; индивидуално (платено) или 
дистанционно. 

Повече информация: https://www.education-forum.com/ 

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/  
 
 

https://www.education-forum.com/ru
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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МЕЖДУНАРОДНОТО СТУДЕНТСКО БИЕНАЛЕ 
В АКАДЕМИЯТА ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА В ОСИЙЕК, ХЪРВАТИЯ 

Краен срок: 05 октомври 2019 г. 

Международното студентско биенале в Академията за изкуства в Осийек, 
Хърватска на тема „Красота“. 

Студентите могат да изпращат визуален материал и кратко описание на работата 
си до 5 октомври 2019 г. 

Разходите по транспорта и настаняването се поемат от самите участници.  

Изложбата е планирана за края на 2019 г., когато ще бъдат връчени три 
официални награди. Наградените творби са планирани да бъдат представени на 
изложба през 2020 г. 

Повече информация: http://studentbiennial.com/ 

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://studentbiennial.com/
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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 – краен срок 1 октомври 2019 г.; 
- доброволчески екипи във високоприоритетни области – краен срок 

28 септември 2019 г.; 
- стажове и работни места – краен срок 1 октомври 2019 г.; 
- проекти за солидарност – краен срок 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 – 1 октомври 2019 г. 

Ключова дейност 2: 
- Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 октомври 2019 г. 

Ключова дейност 3: 
- Проекти за диалог на ЕС за младежта – 1 октомври 2019 г. 

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

 

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
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 

ОБУЧЕНИЕ CONNECTOR 5 В РУМЪНИЯ 

Краен срок: 10 май 2019 г.  

Период на провеждане на обучението – 18-23 юни 2019 г. в гр. Клуж-Напока, 
Румъния. Обучението се финансира в рамките на програма Еразъм+. Целите на 
обучението са: 

– Събиране на обучители от различни сектори и създаване на синергия за 
култивиране на връзки между неформалното и формалното обучението и 
професионалната подготовка; 

– Промотиране на неформалното обучение в Европа и Румъния; 
– Намиране на решения на тези нужди и предизвикателства чрез проекти и 

общи дейности; 
– Създаване на едно общо пространство за споделяне на методи, 

инструменти, практики и ефективни идеи за обучение и 
– Създаване на бъдещи Европейски партньорства, като част от „Еразъм+“ и 

Европейски Корпус за Солидарност. 

CONNECTOR е пространство, което събира професионалисти от сферата на 
обучението, които имат интерес в по-нататъшното й развитие чрез интерактивни 
практики. 

Повече информация: http://youthub.bg/ 

OБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПОМОЩЕН 

ПЕРСОНАЛ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС 

СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ 

Краен срок: 13 май 2019 г.  

Дата на провеждане: 16-17 май 2019 г. 

Място на провеждане: Карин дом, гр. Варна, местност „Свети Никола“. 

Програмата е подходяща за: учители от детски градини и училища, за 
специалисти работещи с деца със специални потребности, за помощен 
персонал, за студенти и родители на деца със специални нужди. 

Повече информация: https://karindom.org/ 

 

http://youthub.bg/2019/03/obuchenie-connector-5-v-rumniya-18-23-yuni-2019-g/
https://karindom.org/obuchenie-specialisti-16may/
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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/ 

СТИПЕНДИИ НА EINSTEIN FORUM И DAIMLER AND BENZ FOUNDATION 

2020 

Краен срок: 15 май 2019 г.  

Спипендията е за изключителни млади мислители под 35-годишна възраст и с 
придобито висше образование по хуманитарни, социални или естествените 
науки, които желаят да реализилат проект в различна област от тази на 
предишните си изследвания. Целта на стипендията е да подкрепи онези, които, 
освен че имат превъзходни резултати в своята област на специализация, са 
отворени и за други интердисциплинарни подходи. 

Стипендията е в размер на 10 000 EUR. 

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

ОБУЧИТЕЛЕН ЛАГЕР ПО ЖУРНАЛИСТИКА ЗА УЧЕНИЦИ 

Краен срок: 20 май 2019 г.  

Организатори на обучението са „Асоциацията на европейските журналисти“ и 
комисия „Фулбрайт“. Лагерът ще се проведе от 30 юни до 07 юли 2019 г., в 
Американския университет, гр. Благоевград. 

https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/konkurs-za-godishna-stipendiya-na-imeto-na-prof-krastyo-petkov-%E2%80%93-2019-godina
https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en&doing_wp_cron=1549391512.1586968898773193359375
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Разноските по лагера, включително пътни и настаняване, се поемат от 
организатора. 

Целта на лагера е да помогне на учениците да развият още повече своите 
писмени и репортерски умения. По време на обучението участниците ще 
работят по свои медийни проекти с помощта на български и международни 
медийни експерти. 

Изисквания към кандидатите: 
– Имат статут на ученик в гимназиален етап в България преди 31 май 2019 г. 
– Владеят английски език на ниво B1/B2. 

Повече информация: http://youthub.bg/ 

ОБУЧЕНИЕ „THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION“ 

Краен срок: 30 май 2019 г.  

Обучението ще се проведе през периода 24 – 29 септември 2019 г. в гр. София, и 
се финансира в рамките на програма „Еразъм+“. Обучението се фокусира върху 
подобряването на влиянието на неформалното образование. 

По време на обучението участниците: 
– имат възможност да изпробват различни методи на неформалното 

образование и да обсъдят значението им; 
– анализират ролята на неформалното обучение в собствените си държави 

и в Европа като цяло; 
– откриват значенията и ролите на различни образователни методи и 

подходи; 
– преосмислят ежедневните си подходи при работата с млади хора. 

Повече информация: http://youthub.bg/ 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 2019 НА НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ“ 

Краен срок: 31 май 2019 г.  

Нова проектна програма на НАТФИЗ подкрепя професионалното развитие на 
завършващите образованието си творци и насърчава последващата им 
квалификация в магистърски програми. 

Проектът подпомага адаптацията на най-младите творци в реалните пазарни 
условия, като финансира, администрира, организира и реализира проектите им, 
за период от 1 година. 

Право на участие се предоставя на абсолвентите и вече завършилите студенти 
на Академията, както и на артисти, получили образованието си в алтернативни 
висши училища по изкуства. 

http://youthub.bg/2019/04/obuchitelen-lager-po-zhurnalistika-za-uchenitsi-v-blagoevgrad-30-yuni-7-yuli/
http://youthub.bg/2019/03/obuchenie-the-power-of-non-formal-education-v-sofiya-24-29-septemvri-2019-g/
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Проектните направления, за които може да се кандидатства са: 
– Проект Млад режисьор; 
– Чуждоезичен проект; 
– Проект НАТФИЗ НАЙ; 
– Проект Драматичен театър и 
– Проект Алтернативни сценични форми. 

Повече информация: http://natfiz.bg/ 

ФОНДАЦИЯ „РАДОСТИНА КОНСТАНТИНОВА“: КОНКУРС ЗА 

СТУДЕНТСКИ СТАЖ В ЧУЖБИНА 

Краен срок: 15 юни 2019 г. 

Всяка година Фондация „Радостина Константинова“ осигурява и по една 
стипендия за талантливи студенти от Факултета по журналистика и масови 
комуникации към Софийския университет и изпраща по един млад журналист на 
тримесечен стаж в престижни медии извън страната. През последните две 
години това е Transitions Online – англоезично издание, базирано в Прага. 

Материалите за участие в конкурса следва да са разпространени в периода от 1 
април 2018 г. до 31 март 2019 г. и задължително да е отбелязан техният автор. 

Номинираните кандидати ще се оценяват по публикувано разследване в 
печатни издания, създаден документален филм, излъчен репортаж или радио 
предаване на разследваща тема за периода от 1 април 2018 г. до 31 март 2019 г.  

Повече информация: http://radostinakonstantinova.org/ 

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/ 

 

 

http://natfiz.bg/proektna-programa-2019/
http://radostinakonstantinova.org/1295/startirat-nominatsiite-na-zhurnalisticheski-materiali-za-ezhegodnite-konkursi-za-razsledvashta-zhurnalistika-i-stazh-v-chuzhbina-na-fondatsiya-radostina-konstantinova/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
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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/ 

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 – краен срок 1 октомври 2019 г. 

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

3. Стажове и работни места – краен срок 1 октомври 2019 г. 

4. Проекти за солидарност – краен срок 1 октомври 2019 г. 

Повече информация: https://europa.eu/ 

http://youthub.bg/2018/11/3-mesechna-stazhantska-programa-v-nyu-boyana-film-studios/
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  

ХV СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ (16 МАЙ 

2019 Г.)  

Място: гр. Велико Търново 

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; 
– 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 Британският съвет в 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/ 

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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XXIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ББИА НА ТЕМА 

„БИБЛИОТЕКИТЕ – КЛЮЧ КЪМ МИНАЛОТО – ПОРТАЛ КЪМ 

БЪДЕЩЕТО“ (6 – 7 ЮНИ 2019 Г.)  

Място: гр. София 

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; 
– 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 и 
– 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 

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 – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и 

https://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1318&Itemid=240
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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/ 

VІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ EDUCATION, SOCIAL SCIENCES AND 

HUMANITIES (24 – 26 ЮНИ 2019 Г.)  

Място: Истанбул, Турция 

Краен срок за заявяване на участие: 24 май 2019 г. 

Такса правоучастие:  300 щ. долара (виртуално участие) 
400 щ. долара (присъствено) 

Научният форум има интердисциплинарен характер, насочен към всички 
аспекти на образованието, социалните и хуманитарните науки. Предвидените за 
обсъждане теми включват: проблеми на обучението по отделните учебни 
предмети, висше образование, електронно обучение, обучение на учители, 
комуникации, проблеми на икономическото развитие, право, антропология, 
археология и др. 

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

ІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ДЕТЕТО, ДЕЦАТА, 
ДЕТСТВОТО (ЕТНОКУЛТУРНИ АСПЕКТИ)“ (1 – 2 ЮНИ 2018 Г.)  

Място: гр. Сопот 

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 теми: 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/ 

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
http://www.ocerints.org/socioint19/index.php/news-announcements
http://www.vazovmuseum.com/
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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 

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 историята, 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, 
интердисциплинарни изследвания, информационни науки, интернет и 
световната мрежа, библиотеки, грамотност, музеи и наследство, публикуване, 
преподаване и учене, писане. 

Повече информация: https://booksandpublishing.com/ 

https://thehumanities.com/2019-conference/call-for-papers
https://booksandpublishing.com/2019-conference/call-for-papers
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НАЦИОНАЛНА ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УЧИЛИЩЕ В ОБЛАКА“ 

(11 – 12 ЮНИ 2019 Г.)  

Място: гр. Пловдив 

Краен срок за заявяване на участие: 6 юни 2019 г. 

Такса правоучастие:  100 лв. (за един участник) 
80 лв. (за всеки следващ участник от същата 
организация) 

Конференцията е насочена към директори на училища, учители, образователни 
експерти, университетски преподаватели, студенти и докторанти, представители 
на Министерство на образованието, местните власти и други заинтересовани 
лица от цялата страна. Тематичните направления на конференцията са: 

– Управление на училище в облака; 

– Електронни процеси; 

– Класната стая в облака; 

– Образователна среда; 

– Професионално развитие на екипа и 

– Истории на трансформацията. 

Повече информация: https://cloud.cct.bg/ 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ HIGH TECHNOLOGY FOR USTAINABLE 

DEVELOPMENT HITECH 2019 (10 – 11 ОКТОМВРИ 2019 Г.)  

Място: гр. София 

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

Такса правоучастие:  250 евро (редовна регистрация) 
200 евро (ранна регистрация) 

Конференцията се организира от Техническия университет – София, 
Федерацията на научно-техническите съюзи и IEEE България с цел да представи 
информация и да сподели опит относно новите разработки, тенденции и 
приложения от областтите на високите технологии. Сред предвидените за 
разглеждане основни теми присъстват: управление на високите технологии и 
индустриални приложения, системно инженерство и компютърни технологии, 
телекомуникационно инженерство, образование 4.0 и др. 

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

https://cloud.cct.bg/
https://tu-sofia.bg/conferences/195
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ЕЖЕГОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА 

БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

И ВЪЗМОЖНОСТИ“ (17 – 18 ОКТОМВРИ 2019 Г.)  

Място: гр. Велико Търново 

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; 

– Перспективи и предизвикателства пред администрацията и управлението; 

– Актуални проблеми и направления в социалнатаработа и 

– 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: гр. Кърджали 

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 и Социални, 

стопански и правни науки. 

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

 

http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1040&zid=&ret=nk
http://spisanie-nauka.bg/
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТАРОПЛАНИНСКИЯТ РЕГИОН – МИНАЛО, 
НАСТОЯЩЕ, ПЕРСПЕКТИВИ. РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“ 

(3 – 4 ОКТОМВРИ 2019 Г.) 

Място: гр. Габрово 

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/ 

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ НА 

HIPERBOREEA (VI, 2, 2019) 

Място: Букурещ, Румъния 

Краен срок за заявяване на участие: 1 август 2019 г. 

Такса правоучастие:  11 евро 

Списанието се издава от Балканската асоциация на историците. Приемат се 
статии в сферата на историческите науки, рецензии на книги, съобщения за 
проведени научни форуми и др. Езиците на публикуване са английски и 
френски. Всяка статия подлежи на двойно анонимно рецензиране. Очаква се 
изданието да се публикува пред декември. 

Повече информация: https://www.balkan-history.com/ 

LVIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ И 

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – РУСЕ НА ТЕМА „НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА 

ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО ІІ“ (24 – 26 ОКТОМВРИ 

2019 Г.) 

Място: гр. Русе 

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

Такса правоучастие:  100 лв. (за членове на СУБ – клон Русе) 
160 лв. (за всички участници) 

http://h-museum-gabrovo.bg/
https://www.balkan-history.com/2019/05/02/call-for-papers-hiperboreea-vol-6-no-2-december-2019/
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Предвидените за разглеждане по време на конференцията тематични 
направления са изключително разнообразни. Сред тях присъстват: методика на 
обучението, педагогика и психология, образование – изследвания и иновации, 
качество на висшето образование и др. В рамките на конференцията се 
организира Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, както и 
съпътстващо научно събитие: кръгла маса „Проблеми и съвременни тенденции в 
развитието на секторните политики на сигурността“. 

Повече информация: http://conf.uni-ruse.bg/ 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА „НОВИ 

ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА 

БЪДЕЩЕТО ІІ“ (18 ОКТОМВРИ 2019 Г.) 

Място: гр. Силистра 

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

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

Конференцията се организира от Филиал – Силистра на Русенския университет 
„Ангел Кънчев“ със съдействието на Община – Силистра и Областна 
администрация – Силистра. Организаторите приемат заявки за участие с 
доклади в следните тематични направления: Хуманитарни науки; Обществени 
науки; Технически науки; Софтуерни и хардуерни науки; Дигитално образование 
и Методика на преподаване. 

Повече информация: http://conf.uni-ruse.bg/ 

ХХХІХ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, 
ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ“ (4 – 6 ОКТОМВРИ 2019 Г.) 

Място: гр. Самоков 

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/ 

 

http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=index
http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cfp-2019-Silistra-bg.pdf
http://www.ongal.net/
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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/ 

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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