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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ 

УМЕНИЯ И СОЦИАЛНО‐ ЕМОЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В РАННА ВЪЗРАСТ 

Краен срок: 10 август 2019 г. 

Тръстът за социална инициатива отправя покана към организации с идеална цел 
в  обществена  полза  да  представят  проектни  предложения  за  инициативи, 
целящи да подобрят езиковите умения и социално‐емоционалното развитие на 
деца от уязвими общности на възраст 5 до 10 години, с фокус върху ромите. 

Поканата  е  за  финансиране  на  проекти  на  обща  стойност  до  400  000  лева. 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект, е 
от 65 000 до 80 000 лева.  

Повече информация: https://socialachievement.org/bg/

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В НАЦИОНАЛНАТА 
ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Краен срок: 12 август 2019 г. 

Министерството  на  образованието  и  науката  обявява  конкурс  за  проектни 
предложения  за  включване  в  Националната  пътна  карта  за  научна 
инфраструктура, актуализирана през 2017 г. 

Новите проектни предложения следва да се подават на електронен носител на 
български  и  английски  език  в  МОН  до  12  август  2019  г.  на  адрес:  бул. 
„Александър  Дондуков“  2  А,  дирекция  „Наука“,  МОН  и  на  електронен  адрес: 
i.dimanachka@mon.bg. 

Повече информация: https://www.mon.bg/bg/100682

ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА 2019 Г. ПО ПРОГРАМА „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ 
НА ОБЩИНА „ГАБРОВО“ 

Краен срок: 23 август 2019 г. 

Община „Габрово“ открива процедура по Първата конкурсна сесия за 2019 г. по 
Програма „Младежки дейности“, финансирана от бюджета на Общината. 

mailto:i.dimanachka@mon.bg
https://www.mon.bg/bg/100682
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Основна  цел  на  Програмата  е  да  подкрепя  и  стимулира  младежката 
инициативност  и  лидерство,  търсене  на  оригинални  и  новаторски  подходи, 
креативност  и  иновативни  решения  при  реализиране  на  проекти  в  сферата  на 
младежките  дейности,  за  развитие  на  младежкия  сектор  и  в  интерес  на 
гражданите на Общината. 

Максималната сума, която ще бъде отпусната на едно проектно предложение в 
тази конкурсна сесия, е 4 000 лв., като финансирането ще бъде за проекти, които 
ще  се  реализират  на  територията  на  Община  „Габрово“.  Дейностите  по 
проектите  трябва  да  се  осъществят  в  периода  от  16  септември  2019  г.  до  30 
ноември 2019 г. 

Проектните  предложения  следва  да  се  подават  в  Центъра  за  информация  и 
услуги на гражданите в Общината. 

Повече информация: https://gabrovo.bg/bg/article/16430

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „РАДА КАЗАЛИЙСКА“ 

Краен срок: 31 август 2019 г.

Народно  читалище  „Добри  Чинтулов  –  1935“  обявява  ежегодния  литературен 
конкурс  „Рада Казалийска“  за 2019  г.,  в  памет  на първата  българска  поетеса  и 
светска учителка в Родопския край. 

Регламент: 
− Едно стихотворение и/или един разказ до три печатни страници. 
− Без възрастови ограничения. 
− Произведенията да не са публикувани до момента. 
− Три имена, адрес и телефон за контакт. 

Повече информация: http://www.konkurs‐bg.com/

ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ДЖОН АТАНАСОВ“ НА ПРЕЗИДЕНТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Краен срок: 10 септември 2019 г. 
Наградата се връчва на изявили се в световен мащаб млади български учени и 
изследователи  в  областта  на  компютърните  науки.  Сред  лауреатите  на 
президентската  награда  са  ръководители  на  изследователските  центрове  на 
водещите научно‐изследователски институти и мултинационални компании. 
През  тази  година  участниците  в  конкурса  ще  се  съревновават  в  следните 
категории: 

‐ Награда „Джон Атанасов“ на Президента на Република България; 
‐ Две  Грамоти  „Джон  Атанасов  –  Ученици  и  техните  преподаватели“  – 

първата  за  успехи,  постигнати  през  годината  от  екип  ученик‐

https://gabrovo.bg/bg/article/16430
http://www.konkurs-bg.com/
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преподавател  в  международните  олимпиади  по  информатика,  и 
втората  –  за  успехи,  постигнати  през  годината  от  екип  ученик‐
преподавател  в  международните  олимпиади  по  информационни 
технологии; 

‐ Грамота „Джон Атанасов – за проект с голям обществен принос“ и 
‐ Грамота  „Джон  Атанасов  –  за  дебютен  пробив  в  областта  на 

компютърните технологии“. 

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

КОНКУРСИ ЗА ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ – 2019 

Краен срок: 20 септември 2019 г. 

REFRESH  (Relate,  Experience,  Find  Research  Everywhere  and  SHare)  е  20‐месечен 
проект,  финансиран  от  Европейската  комисия  по  дейностите  „Мария 
Склодовска‐Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“. 

Ръководител  е  Центърът  за  изследвания  и  анализи.  В  проекта  участват  21 
основни и 27 асоциирани партньори от цялата страна, с мащабна програма в 14 
селища. Програмата обхваща вълнуващи дейности в училища, конкурси, срещи с 
учени  в  изследователски  институти  и  университети,  на  влак,  в  планината,  на 
кораб  и  събития  на  публични  градски  места.  Към  събитията  в  България  се 
присъединяват  и  множество  международни  партньори,  с  които  ще  се 
осъществят  видео  връзки  и  кампании  за  популяризиране  на  науката  в 
социалните медии.  Европейска  нощ  на  учените ще  се  отбележи  27  септември 
2019  г.  Тази  година  ще  бъде  осъществена  връзка  с  Европейската  столица  на 
културата  и  ще  бъде  отбелязана  100‐годишнината  от  основаването  на 
Международния астрономически съюз. 

Конкурси: 

• REFRESH  Video,  Photo  –  Онлайн  фото‐  и  видеоконкурс  за  млади  хора,  в 
който участниците ще бъдат предизвикани да намерят науката около себе 
си,  да  направят  снимка  или  селфи  с  мобилните  си  телефони  или  да 
заснемат 3‐минутно видео на научна тема и да ги споделят. По време на 
Нощта на учените ще бъдат наградени най‐добрите творби. 

• REFRESH  Voisces  –  Конкурсът  е  насочен  към  подпомагане  на  децата  и 
младежите с увредено зрение. Той включва прочитане на глас и запис на 
аудиофайл  на  материали  с  научно‐популярно  съдържание.  Участници 
могат да бъдат представители от всички възрастови групи. Малолетните и 
непълнолетните  следва  да  представят материалите  си  при  условията  на 
Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. със съгласието на 
родител. 

http://www.evrika.org/?p=3348
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• REFRESH Girls – Конкурс за есе на тема „Как се виждам в света на науката и 
технологиите“.  Участниците  могат  да  бъдат  момичета  и  млади  жени  на 
възраст  от  12  до  29  години.  Малолетните  и  непълнолетните  следва  да 
представят  материалите  си  при  условията  на  Закона  за  лицата  и 
семейството  и  Семейния  кодекс,  т.е.  със  съгласието  на  родител.  Един 
участник може да напише няколко есета, но няколко момичета не могат 
да бъдат автори на един текст. 

• REFRESH TOUCH – Конкурс за рисунка за участници със слухови проблем. 
Темата е „Как се виждате в света на науката“. Участниците могат да бъдат 
деца  и  младежи  от  5  до  29  години.  Един  участник  може  да  представи 
няколко  рисунки.  Малолетните  и  непълнолетните  следва  да  представят 
материалите  си  при  условията  на  Закона  за  лицата  и  семейството  и 
Семейния кодекс, т.е. със съгласието на родител. 

Повече информация: https://nauka.bg/night

KОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ПЕТЪР БЕРОН. НАУКА И 
ИНОВАЦИИ С ЕВРОПА“ (ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ) 

Краен срок: 20 септември 2019 г. 

Фонд  „Научни  изследвания“  отправя  покана  за  участие  в  конкурс  по 
Националната  научна  програма  „Петър  Берон.  Наука  и  иновации  с  Европа“ 
(Петър Берон и НИЕ). 

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в 
български  висши  училища  и  научни  организации  на  перспективни  учени  с 
международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата 
ще  стимулира  развитието  на  изследователския  потенциал  в  България  като 
необходима  фундаментална  стъпка  за  създаването  на  устойчива  научна  и 
иновационна  среда  и  за  развитието  на  конкурентна  високотехнологична 
икономика в България.   

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2019 година е 
1  235  000  лв.  Той  се  разпределя  между  8  научни  панела  пропорционално  на 
дела на подадените допустими предложения за съответния панел. 

Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта 
и може да бъде до 5 000 лв. месечно. 

Научни  панели:  Химия  (CHE);  Обществени  и  хуманитарни  науки  (SOC); 
Икономически  науки  (ECO);  Информатика  и  инженерни  науки  (ENG);  Околна 
среда и науки за Земята (ENV); Науки за живота (LIF); Математика (MAT); Физика 
(PHY). 

Повече информация: http://www.fni.bg/?q=node/957

https://nauka.bg/night
http://www.fni.bg/?q=node/957
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КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ВЪРХОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ХОРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА“ (ВИХРЕН) 

Краен срок: 20 септември 2019 г. 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална 
научна  програма  „Върхови  изследвания  и  хора  за  развитие  на  европейската 
наука“ (ВИХРЕН). 

Националната  научна  програма  ВИХРЕН  определя  целите  и  принципите  на 
финансиране, предназначено да подкрепи учени с високи постижения: 

− Схемата  за  финансиране  на  водещи  изследователи  има  за  цел  да 
подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени 
лидери в научните изследвания със значителни научни постижения. 

− Схемата  за  финансиране  на  установени  изследователи  има  за  цел  да 
подпомогне  учени,  които  са  в  процес  на  организиране  на  собствен 
независим изследователски екип или изследователска програма. 

Ориентировъчният  бюджет  за  финансиране  на  проекти  по  поканата  от  2019 
година е 1 500 000 лв., от които 1 425 000 лв. са за финансиране на проекти и 75 
000 лв. за оценка на предложенията. 

Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно 
за  два  вида  проектни  предложения  –  едното  за  „установен  изследовател“,  а 
другото за „водещ изследовател“. 

Повече информация: http://www.fni.bg/?q=node/961 

УЧЕНИЧЕСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2019 

Краен срок: 30 септември 2019 г. 

Ученическият институт на БАН приема проекти за участие в шестата Ученическа 
научна  сесия,  която  ще  се  проведе  през  ноември  2019  година  и  ще  бъде 
посветена  на  150‐годишнината  от  основаването  на  Българското  книжовно 
дружество, чийто приемник днес е БАН. 

Учениците  могат  да  избират  за  своите  проекти  естествените,  хуманитарните  и 
обществените  науки  и  техните  приложения.  Ще  се  приемат  за  разглеждане  и 
проекти от областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства. Те могат 
да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение 
(рисунка, етюд, пластика, дърворезба), придружено от пояснителен текст. 

Учениците,  чиито  разработки  са  отличени  от  журитата,  получават  достъп  до 
библиотечни и научно‐изследователски ресурси, с които разполага Българската 
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академия  на  науките,  както  и  научно  ръководство  за  насърчаване,  развитие  и 
израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството. 

Право на участие имат ученици от VIII до XII клас. 

Повече информация: http://www.bas.bg/

XXXVI НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“, 
ГР. СТАРА ЗАГОРА 

Краен срок: 30 септември 2019 г. 

Дата и място на провеждане: 01 ноември 2019 г., гр. Стара Загора. 

В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и 
не по‐възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса – 
01.11.2019  г.  (родени  след  1  ноември  1994  г.),  които  нямат  издадена 
стихосбирка. 

Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби. 

Повече информация: http://kultura‐kn.info/

ДВАНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО 

ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“, ГР. РУСЕ 

Краен срок: 07 октомври 2019 г. 

Целите  на  конкурса  са  развиване  на  творческото  въображение  и  талант. 
Укрепване  на  човешките  ценности  –  родолюбие,  човечност,  доброта,  взаимно 
уважение,  признателност,  патриотизъм,  етническа  толерантност,  отговорност. 
Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти. 

В конкурса могат да участват ученици от II до XII клас, чиито творби са в областта 
на художествената литература и журналистиката. 

За първа възрастова група и в двата раздела темата е една – „Детско лято“. 

Темите за втора и трета възрастови групи са по раздели: 

− За  литературно  творчество  –  „Разбираш  цялата  нелепост  на  този  див, 
объркан свят“ и 

− За журналистика – „Който малко мисли, много греши“. 

Повече информация: http://www.ekip101.com/

 

http://www.bas.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD/
http://kultura-kn.info/outevent/137/xxxvi-%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D-%D0%9C%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%95%D0%96%D0%9A%D0%98-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1-%D0%97%D0%90-%D0%9F%D0%9E%D0%95%D0%97%D0%98%D0%AF-%D0%92%D0%259
http://www.ekip101.com/e-vestnik/53-syobshtenija/205-statut-mihajlovski-2019
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ 

Краен срок: 26 октомври 2019 г. 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ 
орган на Оперативна  програма  „Иновации и  конкурентоспособност“ 2014‐2020 
отправя покана за представяне на проектни предложения по Приоритетна ос 1 
„Технологично  развитие  и  иновации“,  Инвестиционен  приоритет  1.1 
„Технологично  развитие  и  иновации“,  като  обявява  процедура  за  подбор  на 
проекти: BG16RFOP002‐1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ 

Целта  на  процедурата  е  предоставяне  на  подкрепа  за  стимулиране  на 
иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, 
обмен  на  познания  и  опит,  ефективен  принос  за  трансфера  на  знания, 
изграждане  на  специфични  мрежи  от  взаимосвързани,  но  оставащи  си 
конкуренти  на  пазара  компании,  разпространение  на  информация  и 
сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 29 924 
199 лв. (15 300 000 евро). 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: 
1. Укрепване  на  иновационния  и  научно‐изследователския  потенциал  на 

клъстера и създаване на сътрудничества; 
2. Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу‐

хау). 

Повече информация: http://opic.bg/news 

КОНКУРС ЗА ЕСЕТА НА ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ В ПАМЕТ НА ПРОФ. 
ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ 

Краен срок: 30 октомври 2019 г. 

Конкурсът за есета на докторанти и постдокторанти е на  тема: „Вяра – наука – 
авторитет“. Организира се от УПИЗ „Проф. Пламен С. Цветков“ към Департамент 
„История“ на Нов български университет, гр. София. 

Наградите  за  класираните  участници  са  съответно:  500,  300  и  200 лв.  с 
възможност  за  публикация  на  есетата  в  издания  на  НБУ  и  в  престижни 
тематични списания. 

Класирането и връчването на наградите и  сертификатите ще  се извърши на 15 
ноември 2019 г., в зала 214 I „Проф. дин Пламен Цветков“. 

Повече информация: https://news.nbu.bg/

https://news.nbu.bg/bg/events/konkurs-za-eseta-na-doktoranti-i-postdoktoranti-v-pamet-na-prof-din-plamen-s-cvetkov-na-tema-vqra-nauka-avtoritet!36315
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, 
ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Краен срок: текущ 

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. 

Цели  се  подпомогне  провеждането  на  международни  научни  форуми  на 
принципа на споделеното финансиране за установяване 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.  

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/

ПРОГРАМА „ТАЛАНТИ“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 

Краен срок: постоянен 

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

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

https://www.fni.bg/?q=node/527
http://radostinakonstantinova.org/884/fondatsiya-radostina-konstantinova-obyavyava-postoyanen-konkurs-za-grantove-za-razsledvane/
http://www.evrika.org/?page_id=107
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ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 

Краен срок: постоянен 

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

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

ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИЯ, ИЗДАНИЯ, ИЗЯВИ И МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 

Краен срок: постоянен 

Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ 
се  организират  дейностите  на  фондацията,  свързани  с  информационното 
осигуряване и разпространението на научно‐технически знания сред младежта и 
децата, организирането на изяви за наука,  техника,  технологии и управление – 
конкурси,  симпозиуми,  семинари,  кръгли  маси,  школи,  научно‐технически 
състезания,  олимпиади,  изложби,  както  и  да  насърчава  международното 
сътрудничество на младите  хора и  техните организации в областта на науката, 
техниката, технологиите и управлението. Тя подкрепя инициативи, стимулиращи 
реализацията  на  европейските  стратегии  за  развитие  на  техниката  и 
технологиите  и  стимулира  интеграционните  процеси  сред  младите  хора  и 
техните организации. 

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

http://www.evrika.org/?page_id=109
http://www.evrika.org/?page_id=111
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

КОНКУРС НА ЕК ЗА ИСТОРИИ ЗА ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС ПРОЕКТИ 

Краен срок: 18 август 2019 г. 

Генерална  дирекция  „Регионална  и  селищна  политика“  на  Европейската 
комисия  кани  желаещите  да  вземат  участие  в  конкурса  „Истории“  по 
инициативата „Европа в моя регион“. 

Участниците  трябва  да  са  навършили  18  години.  Те  трябва  да  изпратят 
интересни  истории  свързани  с  проекти,  които  са  финансирани  от  ЕС.  Няма 
ограничение в броя на историите.  Те може да са под всякаква форма:  снимка, 
видео,  блог  публикация,  аудио,  публикации  в  социални  медии,  рисунки, 
„Туитър“ поредици и др. Трябва да са обществено достъпни. 

Кандидатите следва да изберат между две категории: „Граждани“ и „Експерти“. 
Категорията  трябва  да  се  посочи  в  темата  на  имейла  след:  „EUinMyRegion 
Storytelling“. 

Повече информация: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=701

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/

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“. 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=701
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
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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/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС НА ANDREU WORLD ЗА  
ДИЗАЙН НА СТОЛ И/ИЛИ МАСА, 2019 

Краен срок: 29 ноември 2019 г. 

Конкурсът  е  насочен  основно  към  студенти,  които  се  обучават  в  специалност 
„Интериорен дизайн“. В него могат да участват и професионалисти в областта на 
мебелното производство, без възрастова граница. 

Кандидатите могат да получат повече информация за събитието на посоченият 
имейл и телефони за конктакт в уебсайта на Andreu World. 

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

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КАРИЕРНО 

ОРИЕНТИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „FUTURE TIME TRAVELLER“ 

Краен срок: 31 декември 2019 г. 

Конкурсът  е  насочен  към  специалисти,  които  се  занимават  с  кариерно 
консултиране във всички сфери на образованието и обучението, например: 

• кариерни консултанти; 
• педагогически съветници или психолози в училища, трудови посредници, 

които  в  професионалната  си  дейност  се  занимават  с  въпроси  на 
професионалното ориентиране на ученици, студенти и възрастни; 

• обучители в неформалната сфера. 

Участие могат да вземат следните кандидати от всички европейски държави: 
• индивидуални  участници  (кариерни  и  педагогически  специалисти, 

специалисти по пазара на труда, психолози и др.); 
• професионални екипи, съставени от повече от един участник; 
• смесени  екипи,  съставени  от  професионалисти  и  представители  на 

целевите групи. 

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

http://studentbiennial.com/
https://www.andreuworld.com/contest-19/last-editions/2019
http://future-time-traveller.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩ КОНКУРС ПО ПРОГРАМА  
SOUTHEAST ASIA – EUROPE 

Краен срок: очаква се обявяването на крайния срок за подаване на проектни 
предложения. 

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

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

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

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

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

‐ Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО. 

‐ Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО. 

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

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА СТУДЕНТСКИ 

ИЗЛОЖЕНИЯ В ИНДИЯ 

Краен срок: текущ 

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

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

Повече информация: https://begingroup.com/

https://www.fni.bg/?q=node/912
https://begingroup.com/en/country/india/
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ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КАКТО И 
ПРОГРАМИ, КОИТО УКРЕПВАТ БЪЛГАРО‐АМЕРИКАНСКИТЕ ВРЪЗКИ 

Краен срок: постоянен 

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

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

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

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

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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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/HTML/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=BG
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

ОБУЧЕНИЕ „ERASMUS+ YOUTH IN ACTION“ В ГЪРЦИЯ 

Краен срок: 12 август 2019 г. 

Обучението  предоставя  възможност  участниците  да  се  запознаят  с  ползите  от 
международния обмен. 

Цели на проекта: 
• добиване на опит при неформалното учене; 
• размяна на добри практики в работата с младежи; 
• запознаване на участниците с възможностите, предоставени от Erasmus+ 

Youth in Action; 
• анализиране на качествените младежки обмени подкрепени от Erasmus+; 
• оказване на положително влияние на местно ниво чрез международния 

обмен. 

Профил на участниците: 
• младежки работници, обучители и лидери; 
• заинтересовани от проектите на Erasmus+; 
• работещи с младежи, интересуващи се международен обмен; 
• част от организация, която проявява интерес към Erasmus+. 

Финансирането  се  осигурява  в  рамките  на  програма  Еразъм+.  Разходите  за 
настаняване  и  храна  са  покрити.  Разходите  за  транспорт  се  покриват  до 
определена сума, която може да се разбере от изпращащата организация. 

Повече информация: http://youthub.bg/2019/07/obuchenie‐erasmus

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА НПО – ИНТЕНЗИВНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 
АРКУТИНО, 2019 Г. 

Краен срок: 15 август 2019 г. 

Лятното училище за НПО ще се проведе в периода от 23 до 28 септември 2019 г., 
във ваканционен комплекс „Свети Тома“ между Созопол и Приморско. 
Заплаща  се такса  за  участие  в размер на 150  лв.,  която  включва настаняване  в 
двойна  стая.  Останалите  разходи  по  престоя  (нощувки,  храна  и  материали) се 
покриват от организатора. Транспортните разходи са за сметка на участниците. 

http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-erasmus-youth-in-action-v-grtsiya-14-18-oktomvri-2019-god/
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Изисквания към кандидатите: 
• да притежават не повече от 5 години опит в неправителствения сектор; 
• към  момента  на  кандидатстване  да  са  заети  в  неправителствена 

организация  по  конкретни  програми  или  инициативи  (да  не  изпълняват 
само административни или технически функции); 

• да разполагат с възможност за присъствие през целия курс на обучение. 

Повече информация: https://www.ngobg.info/bg/news/

„О БОЖЕ МОЙ“ – МЛАДЕЖТА В МУЗЕИТЕ 

Краен срок: 19 август 2019 г. 

Испанската национална агенция за младежта организира обучителен курс с цел 
създаване  на  мостове  между  музеите  и  младежкия  сектор  чрез  неформално 
образование. 
Курсът е 4‐дневен, като участниците ще имат възможност да: 

• анализират  пречките  пред  младежкото  участие  в  музеите  и  техните 
дейности; 

• проучат потенциалните инструменти за преодоляване на тези бариери; 
• открият местни дейности в испанските музеи и потенциално да се свържат 

с други професионалисти в тази област. 
Методологията на провеждане на курса се основава на неформалното учене –
хората се учат един от друг (peer‐learning). 

Повече информация: https://www.salto‐youth.net/tools

„ДА НАПРАВИМ РАЗЛИКАТА“ – ДЕЙНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО 

СЕВЕР‐ЮГ 

Краен срок: 25 август 2019 г. 

Дейността има за цел създаването на конкретни партньорства между Северна и 
Южна Европа, с цел развитие на проекти за младежки обмен и кандидатстване 
по програмата Еразъм+: Младежта в действие. 
Цели на дейността: 

• да се създаде възможност за намиране на добри и надеждни партньори 
за организиране на младежки обмен; 

• да се разбере какво е необходимо за планиране на качествен младежки 
обмен; 

• да се създадат солидни мрежи от контакти и партньорства и др. 
Дейността  позволява  включването  на  максимум  30  участници  от  Норвегия  и 
Южна Европа. 

Повече информация: https://www.salto‐youth.net/tools

https://www.ngobg.info/bg/news/117993-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%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%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-2019.html
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/omg-youth-at-the-museums.8140/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/making-the-difference-a-north-south-partnership-building-activity.8119/
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КУРС „TIC TAC“ В ПОЛША 

Краен срок: 25 август 2019 г. 

TicTac  е  многостранен  обучителен  курс  за  доброволни  и  професионални 
младежки  работници,  както  и  за  младежки  лидери,  които  се  интересуват  от 
използването  на  международното  сътрудничество,  за  да  подобрят  своите 
стратегии за местно развитие в съответствие с целите на техните организации. 

Специфичните цели на курса са: 
• да  популяризира  програмата  „Еразъм+:  Младежта  в  действие“  като 

образователен инструмент; 
• да проучи „Еразъм+: Младежта в действие“ чрез специален акцент върху 

качественото международно сътрудничество; 
• да  покаже  ролята  на  „Еразъм+:  Младежта  в  действие“  в  рамките  на 

дългосрочна местна стратегия и др. 

Курсът е предназначен за младежи, навършили 18 години, които са в състояние 
да изпълняват европейски младежки проекти в  своята организация  и могат да 
използват английски език като работен, за да установят ефективна комуникация 
по време на групова работа и сесии. 

Повече информация: https://www.salto‐youth.net/tools

ПЛАТЕН СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

Краен срок: 30 август 2019 г.  

Европейската комисия предлага петмесечни платени стажове за 1 800 стажанти 
ежегодно – административни или за преводачи. 

Изисквания за участие: 
• университетска диплома за най‐малко 3 години обучение; 
• ниво C на английски, френски или немски език; 
• много добро познаване на втори официален език на ЕС; 
• без  предишна  трудова  заетост  за  повече  от  6  седмици,  в  която  и  да  е 

институция на ЕС. 

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

 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-in-poland-22-29-october-2019.8064/
https://ec.europa.eu/stages/node_en
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ГРАНТОВЕ ЗА ПЪТУВАНИЯ НА АМЕРИКАНСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ЮГОИЗТОЧНИ 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Краен срок: 30 август 2019 г. 

Американският  институт  за  югоизточни  европейски  изследвания  (AISEES) 
обявява 3  гранта в размер до 2 500  долара  за  студенти или учени, живеещи и 
пътуващи  от  Югоизточна  Европа  (Албания,  Босна  и  Херцеговина,  България, 
Хърватия, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия и 
Словения). 

Грантовете  са  в  подкрепа  на  пътните  разходи  за  представяне  на  оригинални 
изследвания  на  професионални  конференции  в  САЩ.  Средствата  са 
предназначени за покриване на разходите за транспорт до и от конференцията, 
такси за регистрация и настаняване. 

Повече информация: https://aisees.org/travel‐grants/

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ПРЕДПРИЕМАЧИ В НАУКАТА“ 

Краен срок: 31 август 2019 г. 

Програмата  „Предприемачи  в  науката“  е  разработена  от  фондация  „Карол 
Знание“ и е насочена към подкрепа на български млади учени, които работят по 
значими научни теми и проекти с практическа приложимост. Кандидатите, които 
могат да заявят участие в нея са: 

• докторанти, които към датата на кандидатстване са в последна година на 
своето обучение (редовна, задочна или свободна форма); 

• учени,  защитили  докторска  степен  до  5  години  преди  датата  на 
кандидатстване в конкурса. 

Кандидатите  следва  да  са  заети  в  областта  на  изкуствения  интелект, 
инженерните  науки,  автоматизацията  и новите  технологии, а  проектите  им  да 
имат потенциално практическо приложение. След завършване на курса те могат 
да кандидатстват за стипендията „Предприемач в науката“, която е в размер на 
30 000 лв.

Повече информация: https://karollknowledge.bg/

 

 

https://aisees.org/travel-grants/
https://karollknowledge.bg/%D0%B4-%D1%80-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82/
https://karollknowledge.bg/%D0%B4-%D1%80-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82/
https://karollknowledge.bg/%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
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КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТСКИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Краен срок: 31 август 2019 г. 

Висшето училище по социални науки в гр. Бамберг, Германия (Bamberg Graduate 
School of Social Sciences) обявява конкурс за стипендии за докторантски научни 
изследвания (DAAD Scholarships). 

Стипендиите  са  в  размер  на  1  200  евро  месечно  и  се  отпускат  в  рамките  на 
програмата „DAAD Graduate School Scholarship Programme“ (DAAD GSSP) за срок 
до 4 години. Първоначално се отпускат за срок от 1 година, като удължаването 
на  периода  зависи  от  положителната  оценка  и  напредъка,  постигнат  от 
участниците през преходната година. 

Кандидатите  за  участие  трябва  да  притежават  магистърска  степен  в  някоя  от 
следните  области  –  социология,  политология,  икономика,  статистика, 
демография, педагогика или психология. 

Повече информация: https://www.uni‐bamberg.de/en  

TYE – ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ОБМЕН 

Краен срок: 31 август 2019 г. 

Това е пилотен обучителен курс, предназначен да улесни младежите в ученето, 
като им предостави рамка и инструменти за тази цел. 

Основни цели: 
• проучване на теоретичният контекст на ученето в младежката заетост; 
• осигуряване на рамка за проектиране на учебния процес; 
• обмисляне ролята на работещите младежи в учебния процес; 
• предоставяне на нови инструменти и ресурси; 
• принос за по‐нататъшното развитие на програмата. 

Елементи на основния курс: 
• проучване на ученето; 
• проектиране за учене; 
• улесняване на ученето; 
• работещите младежи в учебната среда; 
• прехвърляне на обучение. 

Целева  група  са  всички  лица,  които  работят  пряко  с млади  хора  в  областта  на 
младежката заетост. 

Повече информация: https://www.salto‐youth.net/tools/  

https://www.uni-bamberg.de/en
https://www.salto-youth.net/tools/
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СТАЖ „BECOME A REAL TRAINER“ В РЕЩИЦА, РУМЪНИЯ  
(ОТ 1 ФЕВРУАРИ ДО 30 НОЕМВРИ 2019 Г.) 

Краен срок: 01 септември 2019 г. 

Стажът  предоставя  възможност  на  теоретиците  да  се  превърнат  в  практици, 
подобрявайки качеството на работата си с младежи. 

Цели на проекта включват: 
• запознаване с неформалното учене; 
• развитие  на мотивационни,  фасилитаторски,  лидерски  умения  и  умения 

за планиране; 
• адаптиране на наученото от стажа към желаните цели; 
• запознаване с толерантността и човешките права. 

Профилът  на  участниците  включва  –  младежки  работници,  доброволци  и 
професионалисти,  които  искат  да  станат  обучители;  хора,  които  са  част  от 
младежко НПО. 

Кандидатите  за  участие  трябва  да  изпратят  следните  документи  на имейл: 
nevoparudimos@yahoo.com: 

 CV, мотивационно писмо и препоръка; 
 доказателство, че участват в дейности с младежи; 
 информация относно изпращащата организация. 

Повече информация: http://youthub.bg/2019/07/stazh‐become‐a‐real‐trainer  

СТИПЕНДИЯ ОТ МАКДОНАЛДС, БЪЛГАРИЯ 

Краен срок: 08 септември 2019 г. 

По  повод  своята  25‐та  годишнина,  Макдоналдс  България  предоставя  10 
стипендии за студенти на стойност 3 000 лв. Право на участие имат всички лица, 
живеещи в България (с български адрес), на възраст от 18 до 24 години, които са 
студенти с успех за последните два семестъра над 5.00. 

Кандидатите трябва да заснемат видео до 15 секунди, в което да разкажат нещо, 
на което животът ги е научил досега. Видеото трябва да е с големина до 20 MB и 
задължително да бъде един от следните формати: mp4, AVI или MOV. 

Необходимо  е  да  изпратят  академична  справка,  кратко  CV  (до  1  страница)  и 
заснетото видео на имейл: Business.Center@bg.mcd.com

Повече информация: http://mcdonalds.bg/

mailto:nevoparudimos@yahoo.com
http://youthub.bg/2019/07/stazh-become-a-real-trainer
mailto:Business.Center@bg.mcd.com
http://mcdonalds.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d1%81/
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SMART УЧАСТИЕ В ЕРАЗЪМ+ 

Краен срок: 15 септември 2019 г. 

Семинарът е предназначен за младежи, които са работници, лидери, експерти, 
политици,  представляват  младежки  съвети,  местни  общини,  НПО  и  други 
организации. 

Всички участници трябва да са на възраст над 18  години и да притежават опит 
или познания по SMART инструментите за участие и цифровите инструменти. 

Повече информация: https://www.salto‐youth.net/tools/

„EMBRACING DIVERSITY“ – ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
МНОГООБРАЗИЕТО 

Краен срок: 15 септември 2019 г. 

Курсът е предназначен  за подпомагане на професионалистите  в работата им  с 
младежи за: 

• развитие на умения за управление на многообразието в ежедневната им 
практика; 

• оценяване на разнообразието; 
• сътрудничество, с оглед оценяване различията на другите. 

Участие могат да вземат всички, които работят редовно с различни групи млади 
хора. Това включва младежки работници, младежки лидери, учители, треньори, 
социални работници и др. 

Участниците трябда да проявяват интерес за „управление на разнообразието“ и 
готовност да усвоят нови знания за управление на разнообразието от всякакъв 
вид. 

Повече информация: https://www.salto‐youth.net/tools

СТИПЕНДИИ НА GETTY 2019 ЗА ИЗКУСТВА, ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ 

НАУКИ 

Краен срок: 01 октомври 2019 г. 

Стипендиите, предоставяни от GETTY, са свързани с провеждането на стажове с 
продължителност от 3 до 9 месеца: 

• 3‐месечно пребиваване: от септември до декември, от януари до април, 
от април до юни – отпуска се стипендия в размер на 17 200 USD; 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/smart-participation-in-erasmus.8153/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/embracing-diversity-training-course-on-diversity-management.8048/
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• 6‐месечно  пребиваване:  от  септември  до  април,  от  януари  до  юни  – 
отпуска се стипендия в размер на 42 000 USD; 

• 9‐месечно  пребиваване:  от  септември  до юни  –  отпуска  се  стипендия  в 
размер на 65 000 USD. 

Стажовете са подходящи за изследователи, утвърдени учени и/или писатели от 
всички националности, които са постигнали успехи и работят в следните области 
– изкуства, хуманитарни науки, социални науки. 

Хуманитарните  науки  включват  древни  и  съвременни  езици,  литература, 
философия, история, география, право, политика, религия и изкуство. 

Повече информация: https://www.getty.edu/foundation

СТИПЕНДИЯ ОТ EDUCATIONS.COM  

Краен срок: 13 април 2020 г. 

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

Организациятапредлага  стипендия  в  размер  до  5  000  евро  за  есенно‐зимния 
семестър  на  2020  г.,  за  студенти  от  всяка  държава,  които  са  избрали  да 
продължат обучението си в магистърска степен в европейски университет. 
Повече информация: https://www.educations.com/scholarships

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/

 

 

https://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/getty_scholars.html
https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
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СТАЖ ПО ПРОГРАМА „УНИКА АКАДЕМИЯ“ 

Краен срок: текущ 

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

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

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

ПРОГРАМА DIGITAL OPPORTUNITY TRAINEESHIPS 

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

Инициативата за обучение, финансирана от ЕС, цели да помогне на компаниите 
да запълнят свободните работни места за кандидати с цифрови умения. Digital 
Opportunity Traineeships  разполага с бюджет от 10 милиона евро и ще осигури 
придобиването  на  специфични  цифрови  умения  в  реална  работна  среда  в 
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.uniqa.bg/novini/novini/unika-blgariya-obyavyava-start-na-programata-unika/
http://youthub.bg/2018/11/3-mesechna-stazhantska-programa-v-nyu-boyana-film-studios/
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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/

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, СЕМИНАРИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 
СЪВРЕМИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ“ (26 – 28 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: гр. Шумен 
Краен срок за заявяване на участие: 15 август 2019 г. 
Такса правоучастие:   50/20 лв. 

Конференцията  се  организира  от  Община  „Шумен“  и  Шуменски  университет 
„Епископ  Константин Преславски“  и  е  посветена  на  честванията  по  случай  130 
години  предучилищно  образование  в Шумен.  Приемат  се  доклади  в  следните 
тематични направления: 

‐ Педагогически стратегии и технологии за иновативно образование. 
‐ Приобщаващо  образование.  Гражданско,  здравно,  екологично  и 

интеркултурно образование. 
‐ Образователен мениджмънт. 
‐ Развитие  на  професионалните  компетентности  на  педагогическите 

специалисти. 

Повече информация: http://shu.bg/

LVIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ И 
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – РУСЕ НА ТЕМА „НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНО‐
МИКА, 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) 

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/

http://shu.bg/conferences/2019/nauchno-praktichna-konferenciya
http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=index
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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/

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  
„ПРИРОДНИ НАУКИ 2019“ (4 – 6 ОКТОМВРИ 2019 Г.) 

Място: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

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

Такса правоучастие:   80 лв. (преподаватели, научни работници) 
25 лв. (студенти и докторанти) 
50 лв. (учители) 

Конференцията има за цел представяне, обсъждане и публикуване на научните 
резултати  на  преподаватели,  научни  работници,  докторанти  и  студенти  в 
областта  на  природните  науки.  Работата  на  научния  форум  е  организирана  в 
следните секции: 

‐ Химически науки. 
‐ Физически науки. 
‐ Биоразнообразие, биомедицина, биоресурси и екология. 
‐ География и туризъм. 
‐ Дидактика и образователни политики. 

Повече информация: http://shu.bg/

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cfp-2019-Silistra-bg.pdf
http://ncns.shu.bg/docs/PokanaBG2019.pdf
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Х НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА И 
ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“ (27 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: Медицински университет „Проф. д‐р Параскев Стоянов“ – Варна 
Краен срок за заявяване на участие: 1 септември 2019 г. 
Такса правоучастие:   20 лв. (редовна регистрация) 

10 лв. (за студенти) 

Конференцията се организира от Община „Варна“ и Съюза на учените – Варна. 
Нейната  цел  е  представяне  на  широката  общественост  и  научните  среди  в 
регионален, национален и международен мащаб на изследванията, свързани с 
културата във Варна и Черноморския регион и нейната стойност днес. 

Повече информация: http://www.su‐varna.org/

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/

ХVІ НАЦИОНАЛНА НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  
(7 – 9 НОЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: Национален дом на науката и техниката, гр. София 
Краен срок за заявяване на участие: 15 септември 2019 г. 
Такса правоучастие:   Няма информация 

Националната  младежка  научно‐практическа  конференция  се  провежда 
ежегодно и дава възможност на  участниците да представят  свои  теоретични и 
експериментални  разработки  и  постижения  в  широк  спектър  от  тематични 
направления,  намиращи  приложение  в  науката  и  практиката.  Работата  на 
научния форум е организирана в следните секции и тематични направления: 

‐ Първа  секция:  Автоматизация  и  информационни  технологии; 
Електроника,  електротехника  и  телекомуникации;  Енергетика  и 
енергийни ресурси; Металознание и машиностроителни технологии. 

http://www.su-varna.org/novini-2019/First_msg.pdf
http://www.ongal.net/
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‐ Втора  секция: Минни науки,  геология и  екология;  Химически науки и 
технологии;  Транспорт  и  транспортни  технологии;  Строителство  и 
геодезия. 

‐ Трета  секция:  Аграрни  науки  и  лесотехника;  Хранителни  технологии; 
Икономически  науки;  Маркетинг,  мениджмънт  и  логистика; 
Индустриален дизайн; Индустриална собственост. 

Отделна секция е предвидена за ученици и ученически колективи с доклади за 
разработки,  реализирани  по  време  на  учебната  и  извънкласна  дейност  от 
гореизброените тематични направления. 
Повече информация: http://fnts.bg/

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 
(28 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
Краен срок за заявяване на участие: до запълване на местата 
Такса правоучастие:   60 лв. (присъствено участие) 

40 лв. (онлайн участие) 

По  време  на  конференцията  е  превидено  споделянето  на  добри  практики  по 
темите „Създаване на емоционална или социална интелигентност“, „Позитивно 
образование“,  „Създаване  и  развиване  на  умения  за  ХХІ  в.“,  „Работа  с  трудни 
деца  в  детската  градина  или  началното  училище“,  „Създаване  на  умения  за 
устойчивост“, „Работа с родителите“. 
Повече информация: http://ruo‐sofia‐grad.com/

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
– ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“ (15 – 16 НОЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: гр. Велико Търново 
Краен срок за заявяване на участие: 26 септември 2019 г. 
Такса правоучастие:   80 лв. (за български участници) 

40 евро (за чуждестранни участници) 
60 евро (за чуждестранни учени) 
40 лв./20 евро (за докторанти) 

Конференцията се организира от Педагогическия факултет на Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий”. Приемат се доклади в следните секции: 
обща  и  социална  педагогика,  предучилищна  педагогика,  начална  училищна 
педагогика,  педагогика  на  деца  със  специални  образователни  потребности  и 
логопедия, кинезиология и музика. 
Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/

http://fnts.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%BD%D1%82%D1%81/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/item/201-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%25
http://ruo-sofia-grad.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1038&zid=1&ret=nk
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НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ – В ПОЛЗА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО“  
(26 – 28 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: Международен дом на учените „Фредерик Жолио‐Кюри“, к.к. „Св. св. 
Константин и Елена“ 

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

Такса правоучастие:   45 лв. 

Форумът  се  организира  от  Съюза  на  учените  в  България.  Организаторите 
приемат  доклади  в  сферата  на  природните,  медицинските,  обществените, 
хуманитарните, техническите и аграрните науки. 

Повече информация: http:/usb‐bg.org/

ХХІІІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУКАТА В СЛУЖБА НА  
ОБЩЕСТВОТО – 2019“ (25 ОКТОМВРИ 2019 Г.) 

Място: гр. Варна 

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

Такса правоучастие:   50 лв. (за членове на СУБ) 
70 лв. (за нечленуващи в СУБ) 
60 евро (за чуждестранни учени) 
25 лв. (за докторанти) 

Конференцията  се  организира  от  Съюза  на  учените  в  България  –  клон  Варна, 
Община  „Варна“,  Медицинския  университет  „Проф.  д‐р  Параскев  Стоянов“  – 
Варна, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Варненския свободен 
университет „Черноризец Храбър“, Техническия университет – Варна, Института 
по рибни ресурси –  ССА Варна, Института по океанология  „Фритьоф Нансен“ – 
БАН  и  Центъра  по  хидро‐  и  аеродинамика  към  Института  по  металознание, 
съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ – БАН. 

Предвидените  тематични  направления  за  докладите  са:  педагогически  науки; 
хуманитарни науки;  икономически науки;  социални и  правни науки;  природни 
науки; математика и информатика; технически науки; здравеопазване; изкуства. 

Повече информация: http://www.su‐varna.org/  

 

 

http://old.usb-bg.org/Bg/SUB_Pokana_%20konferencia_75%20godini%20SUB.pdf
http://www.su-varna.org/novini-2019/1_announ_2_conf_2019.pdf
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ТЕЛЕКОМ 2019: ХХVІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО 

УЧАСТИЕ „НАЧИНИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО“  
(31 ОКТОМВРИ – 1 НОЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: Национален дом на науката и техниката, гр. София 

Краен срок за заявяване на участие: 29 септември 2019 г. 

Такса правоучастие:   300 лв. (редовна регистрация) 
150 лв. (за студенти) 
15 % отстъпка за членове на IEEE и CEEC 

ТЕЛЕКОМ  е  ежегодна  Национална  научно‐техническа  конференция  с 
международно  участие,  на  която  се  представят  и  обсъждат  широк  кръг 
проблеми  на  съвременните  телекомуникационни  системи  и  мрежи, 
информационни  технологии  и  електронно  управление  –  от  най‐новите 
постижения  на  теорията  до  тяхното  успешно  внедряване  в  практиката. 
Тематичните направления на конференцията са: 

‐ Телекомуникационни  мрежи.  Облачни  комуникации.  Виртуализация 
на мрежовите функции. 

‐ Безжични  системи  –  мобилни  и  сателитни  съобщения,  безжичен 
достъп, когнитивно радио. 

‐ Софтуерно дефинирани мрежи. Мрежи за масивни данни. 
‐ Телетрафик.  Предоставяне  и  управление  на  качеството  на  услугата 

(QOS). 
‐ Интернет на нещата (IOT). Умен дом и градове. Е‐здравеопазване. По‐

добър живот с ИКТ. 
‐ Комуникационни  проблеми,  суперкомпютри,  изкуствен  интелект, 

машинно обучение. 
‐ Комуникационни  електронни  схеми,  сигнали  и  системи.  Обработка  и 

кодиране на изображението. 
‐ Електронни комуникации, политики и регламенти. Digital Switchover. 
‐ Електронен контрол: електронно управление, киберсигурност. 
‐ Оптични  комуникации.  Интелигентни  транспортни  системи. 

Железопътни комуникации. 
‐ Икономика  и  маркетинг  на  електронни  комуникации  и  услуги  за 

пощенска доставка. 

Повече информация: http://ceec.fnts.bg/telecom/

http://ceec.fnts.bg/telecom/
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИСТОРИЯ, ПРОМЯНА, 
ОБЩЕСТВО ХІХ – ХХ В.“ (22 – 23 НОЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: гр. Велико Търново  

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

Такса правоучастие:   няма информация 

Конференцията се организира от катедра  „Нова и най‐нова обща история“ при 
Историческия  факултет  на  Великотърновския  университет  „Св.  св.  Кирил  и 
Методий“. Насочена е към учени, изследователи, преподаватели, докторанти и 
магистри,  интересуващи  се  от  историята  и  политическите,  икономически  и 
социални процеси на промяна и обществено развитие през ХІХ и ХХ в. 

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

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

2019 НА ТЕМА „СОЦИАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ“  
(5 – 6 ОКТОМВРИ 2019 Г.) 

Място: гр. Поморие 

Краен срок за заявяване на участие: не е посочен 

Такса правоучастие:   64 лв. (ранна регистрация до 19 юли 2019 г.) 
80 лв. (късна регистрация след 19 юли 2019 г.) 

Фокусът  на  конференцията,  органицирана  от  Центъра  за  приобщаващо 
образование,  е  социално  емоционалното  учене  като  системен  подход  за 
развитие на социално‐емоционалните умения на учениците. Освен представяне 
на международния опит по тази тема, конференцията предоставя възможност за 
дискусии, паралелни уъркшопи, обмяна на опит и контакти между участниците. 

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

 

 

 

http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1204&zid=1&ret=nk
https://www.cie.bg/bg/Inclusive-Education-Conference-2019
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ІХ ЕСЕНЕН НАУЧНО‐ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ „СЪВРЕМЕННИЯТ УЧИТЕЛ И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО“  
(15 – 16 НОЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: гр. София 
Краен срок за заявяване на участие: 10 октомври 2019 г. 
Такса правоучастие:   40/50 лв. (участие с един доклад) 

60/70 лв. (участие с два доклада) 
20/30 лв. (участие без доклад) 

Форумът  дава  възможност  за  представяне  на  високи  постижения  на 
педагогически  специалисти,  достигнати  при  използване  на  иновативни 
образователни  средства,  както  и  да  се  споделят  добри  практики  във 
формалното,  неформалното  и  информалното  образование.  Формулирани  са 
следните проблемни области: 

‐ образователна среда, подпомагана от технологиите; 
‐ подготовка на съвременния учител във висшето образование; 
‐ иновативни практики и продължаваща квалификация на учителите. 

Повече информация: https://diuu.bg/

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР „ЧОВЕКЪТ – МЯРКА ЗА ВСИЧКИ НЕЩА? 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО 

ОБЩЕСТВО“ (24 – 25 ОКТОМВРИ 2019 Г.) 

Място: Технически университет – София 
Краен срок за заявяване на участие: 10 октомври 2019 г. 
Такса правоучастие:   40 лв. 
Организаторите  приемат  заявки  за  участие  с  научно  съобщение  или  доклад  в 
следните тематични направления: 

1. Човекът в глобалната ситуация 
‐ Глобализация и културна самоличност; 
‐ Организационна култура и модерни управленски практики; 
‐ Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии; 
‐ Политически  трансформации  в  „глобалното  село“  –  Правните  и 

нравствени императиви в съвременния свят. 

2. Западният социокултурен модел – криза или нов хоризонт 
‐ Модерната наука и нейните критици; 
‐ Новите стари идеологии; 
‐ Секуларизъм и религиозен фундаментализъм; 
‐ Мултикултурализъм и национализъм; 
‐ Свобода и информираност. 

https://diuu.bg/ix-forum/
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3. Границите на растежа 
‐ Обществото – либерално и/или социално; 
‐ Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна; 
‐ Пол, демографска революция и социална стратификация; 
‐ Екологични промени и политики; 
‐ Естетика на технологичния прогрес. 

Повече информация: http://gate.cas.bg/

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИФЕРИЯ: ПАМЕТ И УПОТРЕБИ“  
(6 – 7 НОЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

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

Такса правоучастие:   няма 

Организаторите приемат заявки за участие по следните теми: 
‐ Теоретични  и  исторически  аспекти  на  маргиналната  литература: 

автори, жанрове, текстове, интерпретативни ракурси. 
‐ Употреби  и  злоупотреби  с  литературната  памет.  Художествени  и 

критически дискурси. Идеологически контексти. 
‐ Литературната  и  културната  периферия:  национални  диалози  и 

глобални политики. 

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

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА 
СИГУРНОСТ“ (22 – 23 НОЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 

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

Такса правоучастие:   30 лв. (редовни участници) 
20 лв. (докторанти и участници, които не присъстват) 

Форумът  е  насочен  към  изследователи  и  експерти  във  всички  области  на 
социалните  науки,  философията,  психологията  и  науките  за  сигурността  от 
България  и  страните  от  Югоизточна  Европа.  Предвидено  е  структуриране  на 
работата  на  конференцията  в  следните  тематични  панели:  предизвикателства 
пред  националната  сигурност;  корпоративна  и  информационна  сигурност; 
регионални проблеми на сигурността и развитието. 

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

http://gate.cas.bg/full_event.php?id=1621
https://www.slav.uni-sofia.bg/science-forums/49-science/conferences/2345-2019-05-28-07-27-45
http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1207&zid=1&ret=nk


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  8/2019 

стр.36

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИЛОСОФИЯ И КРИТИЧЕСКО 

МИСЛЕНЕ“ (21 – 22 НОЕМВРИ 2019 Г.) 

Място: гр. Велико Търново 

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

Такса правоучастие:   няма информация 

Конференцията  се  организира  от  катедра  „Философски  науки“  към 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и е посветена на 25‐
годишнината на Философски факултет и Международния ден на философията. 
Предвидено  е  основен  акцент  на  конференцията  да  бъде  ролята  на 
философията  като  методология  на  критическото  мислене  в  решаването  на 
актуалните  проблеми  на  съвременното  общество  и  предизвикателствата  пред 
човечеството.  Планирано  е  организирането  на  дискусия  за  проблемите  на 
преподаването  на философията  и  хуманитаристиката  в  ситуацията  на  криза  на 
висшето образование. 

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

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2019 

Място: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Краен срок за заявяване на участие: 10 ноември 2019 г. 

Такса правоучастие:   няма информация 

Организационният комитет приема заявки за участие в следните направления: 
‐ Актуални  тенденции  в  развитието  на  съвременния  български  език 

(отделен том в памет на проф. д.ф.н. Иван Куцаров). 
‐ Славистика. 
‐ Through the Looking Glass: English Studies in Time. 
‐ Общо и  съпоставително езикознание. Балкански езици и култури. 
‐ Langue, littérature, communication interculturelle. 
‐ Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation. 
‐ Lengua, literatura y comunicación intercultural. 
‐ Lingua, letteratura e comunicazione interculturale. 
‐ Пространства  русского  языка,  литературы  и  культуры  в  современном 

мире. 
‐ Теория и история на литературата. Сравнително литературознание. 

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

http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1042&zid=1&ret=nk
http://slovo.uni-plovdiv.net/konferencii/-/asset_publisher/8DYQgTfOjwez/blog/pokana-paisievi-cetenia-2019?redirect=http%3A%2F%2Fslovo.uni-plovdiv.net%2Fkonferencii%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8DYQgTfOjwez%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dv
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CURRENTS IN TEACHING AND LEARNING (ПРОЛЕТ 2020 Г.)  

Издател: Държавен университет на Уорчестър, САЩ 

Краен срок: 15 декември 2019 г. 

Такса за публикуване:   няма 

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

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

СПИСАНИЕ „НАУКА“ 

Издател: Съюз на учените в България 

Краен срок: текущ 

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

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

отделните научни направления в национален,  европейски и  световен 
мащаб; 

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

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

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

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

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

СУБ; 

https://www.worcester.edu/currents/
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‐ за предстоящи научни прояви у нас и в чужбина; 
‐ материали от информационен или организационен характер; 
‐ представяне  на  книги  с  тематика,  отговаряща  на  редакционната 

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

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

ПЛОВДИВСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ФОРУМ 

Издател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Краен срок: текущ 

Такса за публикуване:   няма 

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

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

HIPERBOREEA 

Издател: Балканска асоциация по история 

Краен срок: текущ 

Такса за публикуване:   11 евро 

Списанието  се  издава  съвместно  от  Балканската  асоциация  по  история  – 
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ И ИЗДАНИЯ  
НА НАЦИД 

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

Реферативен обзор, 35 стр. 

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

СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЗА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ И НАУЧНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ФИНАНСИРАНИ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА В ЕС И САЩ 

Реферативен обзор, 47 стр. 

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

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

Фактографска справка, 30 стр. 

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

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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