
В НАСТОЯЩИЯ 

БРОЙ 
 

Проекти, приключили през 

2015 г. 

Текущи проекти 

Подадени проектни предло-

жения в процес на оценка 

Сектор „Управление на про-

екти“ – цели и дейности 

В СЛЕДВАЩИЯ 

БРОЙ 
 

Потенциални възможности за 

разработване на проектни 

предложения 

ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

Студентите на ИУ-Варна и 

проектната дейност 

Възможности за финансиране 

Програмен период 2014 – 2020 г. 

Стартирането на новия 

програмен период 2014 – 2020 

г. отваря нови хоризонти 

пред проектната дейност в 

национален и международен 

план. Въпреки това, на дневен 

ред за българските бенефи-

циенти стои въпросът: „Кои 

са основните приоритетни 

области по отношение на 

проектната дейност на наци-

онално равнище?“ 

   Приоритети по Оперативните програми  

 

Съгласно споразумението 

за партньорство на Република 

България, очертаващо по-

мощта от европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове и потребностите за 

развитие и потенциала за 

растеж на България, могат да 

бъдат формулирани четири 

стратегически приоритета за 

финансиране: 

 Стратегически приоритет 1: 

Образование, заетост, соци-

ално включване и здравеопаз-

ване за приобщаващ растеж; 

 Стратегически приоритет 2: 

Научни изследвания, инова-

ции и инвестиции за интели-

гентен растеж; 

 Стратегически приоритет 3: 

Свързаност и зелена иконо-

мика за устойчив растеж; 

 Стратегически приоритет 4 

(хоризонтален): Добро управ-

ление и достъп да качествени 

административни услуги. 

Финансирането по посоче-

ните направления се осъщест-

вява от Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР); 

Европейския социален фонд 

(ЕСФ); средства по линия на 

Инициатива за младежка зае-

тост (ИМЗ); Кохезионен фонд 

(КФ); Европейски фонд за 

морско дело и рибарство 

(ЕФМДР) и Европейски земе-

делски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР). 

Наред с Оперативните 

програми, следва да се обърне 

внимание и на възможности-

те за международна проектна 

дейност. Чрез програми като 

„Еразъм +“, „Хоризонт 2020“, 

„Финансов механизъм на Ев-

ропейското икономическо 

пространство“; „Норвежки 

финансов механизъм“; Прог-

рамите за трансгранично сът-

рудничество“ и др., се пре-

доставя възможност за обмен 

на добри практики; изграж-

дане и развитие на капацитет; 

сближаване на регионите и 

изграждане на сътрудничест-

во. 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ –  

ВАРНА 

БРОЙ 1 

МАЙ, 2016 
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Проект 

„Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес“ 

Оперативна програма: "Развитие на човешките 

ресурси" 2007 - 2013 

 Приоритетна ос: 7. "Транснационално и между-

регионално сътрудничество" 

 Процедура: BG051PO001-7.0.07, "Без граници - 

Компонент 1 - Фаза 2" 

 Договор: BG051PO001-7.0.07-0036-C0001 

 Бенефициент: Икономически университет - 

Варна 

 Партньори: Варненска Търговско Индустриална 

Камара и Университет „Лучан Блага” - Сибиу, Ру-

мъния 

 Общ бюджет на 

проекта: 192 860,00 

лв. (100% безвъз-

мездна финансова 

помощ) 

 Продължител-

ност: 24 месеца (от 

01.06.2013 до 

31.05.2015) 

 Основна цел на проекта: Да допринесе за ак-

тивното включване на младежи на пазара на труда 

и тяхната социална интеграция чрез изграждане на 

устойчива иновативна партньорска мрежа универ-

ситет – бизнес. 

 Специфични цели: 

1. Да се създадат условия за ефективно и ефикасно 

управление и публичност 

на проекта. 

2. Да се създадат условия за 

професионална реализа-

ция и социално включване 

на 36 студента и 20 младе-

жи на възраст до 29 години, 

завършили ИУ-Варна, кои-

то са безработни или рабо-

тещи не в съответствие със 

своето образование и ква-

лификация чрез предоста-

вяне на достъп и обучение 

за работа с иновативната електронна платформа. 

3. Да се проучат, анализират минимум 10 евро-

пейски практики в областта на социалното взаи-

модействие между университет, младежи и бизнес 

организации, с оглед повишаване на заетостта и 

реализиране потенциала на завършилите студенти 

и последващо адаптиране и внедряване в плат-

формата в ИУ-Варна 

4. Да се разработи, апробира и изгради устойчива 

иновативна партньорска мрежа университет – биз-

нес, в качеството ѝ на социална иновация в област-

та на търсене на 

нови механизми за 

социално включва-

не на младежите, 

като се цели актив-

но участие на ми-

нимум 18 акаде-

мични преподава-

тели, 10 заети лица 

в браншови орга-

низации и 10 лица, 

заети в предприятия. 

5. Да се популяризират предимствата на мрежата 

за поддържане на социален диалог университет – 

бизнес, както и по-интензивно социално включване 

и осигуряване на повече възможности за младите 

хора в образованието и пазара на труда. 

 Основни дейности: 

Дейност 1: Управление и 

публичност на проекта. 

Дейност 2: Проучване и 

подбор на представители 

на целевите групи. 

 Студенти и завършили 

ИУ-Варна – да кандидатст-

ват за работа/ стаж; да по-

лучават професионална 

помощ; да съставят доку-

менти за кандидатстване; 

да планират и контролират 

резултатите от своите ин-

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРЕЗ 2015 г. ПРОЕКТИ С УЧАСТИЕТО НА 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 
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тервюта; да използ-

ват богат набор от 

информационни 

ресурси и др. 

 Кандидат – сту-

денти – да получа-

ват съвети от карие-

рен консултант от-

носно възможности-

те за бъдещо профе-

сионално развитие; 

да получават ин-

формация за акту-

ални тенденции относно пазара на труда; да са 

своевременно информирани относно образовател-

ния процес в университета и др. 

 Работодатели и външни експерти – да търсят 

подходящи кандидати за работа/стаж; да се кон-

султират с кариерни консултанти относно профи-

лите на подходящи студенти за обявените от тях 

позиции; да публикуват информация за предсто-

ящи събития; да ползват научния потенциал на 

университета и др. 

 
 Средни училища – да осигурят повече възмож-

ности на своите ученици за информиран избор на 

последващо обучение, кариерно развитие и про-

фесионална реализация; да сътрудничат с ИУ-

Варна при осъщест-

вяването на различ-

ни проекти и др. 

 Екип за организа-

ция и управление 

на проекта: 

Ръководител на 

проекта: 

доц. д-р Виолета 

Димитрова - от 

08.07.2013 г. до 

07.09.2014 г. 

доц. д-р Мария Ста-

нимирова - от 12.09.2014 г. до 01.06.2015 г. 

 Координатори:  

гл. ас. д-р Севдалина Христова - от 08.07.2013 г.  до 

06.10.2013г. 

Магдалена Парчева - от 07.10.2013 г. до 22.10.2014 г. 

гл. ас. д-р Ваня Кралева 

Счетоводител проект: Галина Атанасова 

Технически секретар: Анелия Георгиева 

Полезни връзки: 

http://uebn.ue-varna.bg/bg/ 

http://university-business.ue-varna.bg/bg/home 

Проект 

„Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти - социална отговорност на 

университет и бизнес“ 

 
 Оперативна програма: "Развитие на човешките 

ресурси" 2007-2013 

 Приоритетна ос: 3. Подобряване качеството на 

образованието и обучението в съответствие с пот-

ребностите на пазара на труда за изграждане на 

икономика, основана на знанието 

 Област на интервенция: 3.3 Укрепване на връз-

ките между институциите за образование и обуче-

ние, научноизследователския сектор и бизнеса 

 Процедура: „Подкрепа за развитието на докто-

ранти, постдокторанти, специализанти и млади 

учени” 

 Договор: BG051PO001-3.3.06-0010-C0001 

 Бенефициент: Икономически университет - 

Варна 

 Общ бюджет на проекта: 374 970,71 лв. (100% 

безвъзмездна финансова помощ) 

 Продължителност: 27 месеца (от 18.07.2013 до 

18.10.2015)  
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 Обща цел: Развитие на научния потенциал и 

повишаване качеството на научните разработки в 

ИУ-Варна чрез подобряване на условията за работа 

на докторантите и постдокторантите. 

 Специфични цели: 

1. Осигуряване на по-добри условия и повишаване 

на мотивацията на докторантите. 

2. Създаване на възможности за развитие на пост-

докторантите. 

3. Укрепване и развитие на връзката наука-бизнес. 

 Основни дейности: 

Дейност 1: Управление и администриране на про-

екта. 

Дейност 2: Финансов одит на проекта. 

Дейност 3: Публичност и визуализация. 

Дейност 4: Предоставяне на допълнителни средст-

ва на докторантите. 

Дейност 5: Организиране и провеждане на специ-

ализирани курсове. 

Дейност 6: Подпомагане участието в научни фо-

руми. 

Дейност 7: Осигуряване на достъп до платени бази 

данни и библиотеки. 

Дейност 8: Закупуване на специализирана научна 

литература. 

Дейност 9: Доставка на специализирано оборуд-

ване. 

 

 

 

 Постигнати резултати: 

 Изплатени са допълнителни средства на 74 док-

торанта на стойност 144 000 лв. 

 Участие в специализираните курсове са взели 

над 70 докторанта. 

 Участие на над 30 лица представители на целе-

вата група в различни научни форуми. 

 Сключени са договори и е платен  абонамент за 

следните бази данни -  Academic Search Complete 

на EBSCO за 24 месеца, GMID на Euromonitor 

International за 24 месеца и Emerald за 24 месеца. 

 Закупени са близо 200 книжни единици за спе-

цифичните потребности на участниците в целе-

вата група. 

 Оборудвана е зала за докторанти и постдокто-

ранти, в която са разположени 15 компютърни 

конфигурации и интерактивна дъска. 

 Екип за организация и управление на проек-

та: 

Ръководител проект: проф. д-р Веселин Хаджиев 

Координатори: Ива Игнатова;  

гл. ас. д-р Владимир Жечев 

Счетоводител проект: Станислава Захариева 

Технически секретари: Жени Димитрова; Ива 

Банкова 
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Проект 

„Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна“ 

 
 Оперативна програма:„Развитие на конкурен-

тоспособността на българската икономика“ 2007-

2013 

 Приоритетна ос: 1. „Развитие на икономика, 

базирана на знанието и иновационните дейности” 

 Област на въздействие: 1.2 „Подобряване на 

про-иновативната инфраструктура“ 

 Процедура: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на 

приложните изследвания в изследователските ор-

ганизации в България“ 

 Договор: BG161PO003-1.2.04-0092-С0001 

 Бенефициент: Икономически университет - 

Варна, Стопански факултет 

 Общ бюджет на проекта: 332 196,00 лв. (15 % 

съфинансиране от страна на ИУ-Варна) 

 Продължителност: 21 месеца (от 14.10.2013 до 

14.07.2015) 

 Основна цел: 

Създаване на условия за устойчиво развитие на 

научния потенциал на Стопански факултет при 

ИУ-Варна  чрез подобряване на съществуващата 

про-иновативна научна инфраструктура за прак-

тико-приложни изследвания в областта на безо-

пасността на стоките. 

 Специфични цели: 

1. Да се създадат условия за ефективно и ефикасно 

управление и публичност на проекта. 

2. Да се създадат условия за избор на изпълнители 

на проектните дейности при спазване на принци-

пите за публичност и прозрачност, свободна и ло-

ялна конкуренция, равнопоставеност и недопуска-

не на дискриминация. 

3. Да се укрепи и развие научният капацитет за 

изследвания в областта на безопасността на стоките 

като се оборудва лаборатория със съвременни апа-

рати необходими за осъществяване на приложни 

изследвания. 

4. Да се получат и доразвият нови знания в област-

та на безопасността на стоките като се изпълнят 

конкретни приложни изследвания (проекти) с по-

мощта на доставеното специализирано оборудва-

не. 

 
 Основни дейности: 

Дейност 1: Управление и публичност на проекта. 

Дейност 2: Организиране и провеждане на проце-

дура за избор на изпълнител(и) в съответствие с 

разпоредбите на Закона за обществени поръчки. 

Дейност 3: Доставка на ново оборудване за при-

ложни изследвания. 

Дейност 4: Доставка на материали и консумативи 

за нуждите на въвеждане в експлоатация на доста-

веното оборудване. 

Дейност 5: Извършване на приложни изследвания 

с доставеното специализирано оборудване. 

 Основни резултати: 

Новооткрита лаборатория, оборудвана със следни-

те уреди за изследване и анализ на безопасността 

на стоките: 

 Спектрофотометър - Използва се за количест-

вени определения на: захари; алкохоли; водоразт-

ворими и мастноразтворими витамини; вредни 

вещества - тежки метали; количество на някои до-

бавки - консерванти, антиоксиданти и др. 

 Микровълнова система за сухо или мокро ми-

нерализиране на пробата 

 Бидестилатор - Системата за ултрачиста вода, 

намираща приложение при прецизни анализи на 

различни стоки от растителен и животински про-

изход. 
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 Електрофорезна вана - за разделяне и анализ на 

колоиди, белтъчни вещества, полизахариди, ток-

сини, витамини, антибиотици, аминокиселини, 

метални катиони и аниони, багрила в различни 

среди. 

 Климатична камера - Позволява напълно пре-

създаване в лабораторни условия на различните 

климатични фактори – температура, влажност и 

цикличност на осветяването. 

 Ротационен вакуум изпарител - За подготовка 

на пробите за анализ при определяне на: оцвети-

тели, добавки, нитрати, тежки метали в стоки от 

растителен и от животински произход; безопасност 

на растителни масла; азо-багрила, забранени за 

употреба при производството или преработката на 

някои стоки за широка употреба от синтетични 

влакна, багрени с извличащи се багрила. 

 Аналитични везни 

 Апарат Келдал - За определяне на количеството 

на общ азот в хранителни стоки от растителен и от 

животински произход 

 

 
 

 Течен хроматограф - За определяне съдържа-

нието на  редица биологично активни вещества, 

обуславящи полезността на храните; количествата 

и различни вредни добавки, които крият риск  за 

потребителите и др. 

 Апарат за водна активност - За едновременно 

измерване на активност на водата и съдържание на 

вода (точката на оросяване) на хранителни, фарма-

цевтични, козметични и други продукти. 

 Настолен рН метър - Микропроцесорно бази-

ран лабораторен уред за измерване на: рН, окисли-

телно редукционен потенциал (ОRP), електропро-

водимост (ЕС), общо разтворени вещества (ТDS), 

количество на натриев хлорид (NaCI) и на темпе-

ратура (Теmp). 

 Комбиниран рН метър  с йон селективни 

електроди - За определяне на оксиредукционен 

потенциал на различни хранителни и нехранител-

ни стоки. 

 Екип за организация и управление на проек-

та: 

Ръководител на проекта: проф. д-р Данчо Данчев 

Координатор: ас. Деница Йорданова 

Експерт обществени поръчки: 

д-р Магдалена Парчева – от 14.10.2013 до 23.10.2014 

Владимир Новаков - от 23.10.2014 до 14.07.2015 

Технически секретар: гл. ас. д-р Севдалина Хрис-

това 

Научни консултанти: 

доц. д-р Теменуга Стойкова 

доц. д-р Денка Златева 

доц. д-р Събка Пашова 
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Проект 

“Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление  

3.8 Икономика на Икономически университет - Варна“ 

 
 Оперативна програма: "Развитие на човешките 

ресурси" 2007-2013 

 Приоритетна ос: 3. Подобряване качеството на 

образованието и обучението в съответствие с пот-

ребностите на пазара на труда за изграждане на 

икономика, основана на знанието 

 Процедура: BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране 

на учебните програми във висшето образование в 

съответствие с изискванията на пазара на труда" 

 Договор: BG051PO001-3.1.07-0058-C0001 

 Бенефициент: Икономически университет – 

Варна 

 Партньо-

ри: „Ардес ин-

формационни сис-

теми“ ЕООД, „ДА-

ВИД Холдинг“ АД, 

Варненска Търгов-

ско-индустриална 

камара 

 Общ бюджет на 

проекта: 272 920,00 

лв. (100% безвъз-

мездна финансова 

помощ) 

 Продължител-

ност: 20 месеца (от 

27.06.2013 до 

27.02.2015) 

 Обща цел: 

Проектиране на учебни планове и програми, които 

да осигуряват хармонизация на квалификацията и 

преквалификацията на обучаващите се в професи-

онално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна с 

изискванията на пазара на труда и бизнеса в СИРП. 

 Етапи на реализиране на проекта: 

Етап 1: Изследване, анализ и оценка на крос-

секционни сигнали за промени в образователния 

пазар. 

Цел 1.1: Идентифициране на потребностите и 

изискванията на пазара на труда и бизнес средата в 

СИРП. 

Цел 1.2: Позициониране на ИУ-Варна на образова-

телния пазар по ключови индикатори на предста-

вяне. 

Етап 2: Бенч диагностика и хармонизация на учеб-

ните планове и програми в професионално нап-

равление 3.8 Икономика на ИУ-Варна. 

Цел 2.1: Бизнес и маркетингова диагностика на 

равнището на конкурентност на учебните планове 

и програми. 

Цел 2.2: Избор на целеви зони за интервенция и 

конкурентни формати. 

Цел 2.3: Извеждане на диагностичен режим за из-

бор на интегриран бизнес модел на учебните пла-

нове и програми. 

Етап 3: Проектиране и внедряване на учебни пла-

нове и програми. 

Цел 3.1: Разработ-

ване на теоретико-

методологическа и 

аналитична база за 

проектиране на 

учебни планове и 

програми. 

Цел 3.2: Разработ-

ване на нов меха-

низъм за осигуря-

ване на бизнес мо-

делирането на 

учебните планове и 

програми: крите-

рии, ограничения, 

стандарти, опции, маркери и драйвери, бюджети-

ране. 

Цел 3.3: Разработване на проект за иновативно 

бизнес интегрирано и колаборативно обучение в 

професионално направление 3.8 Икономика на 

ИУ-Варна чрез клауд (cloud) - базирана платформа 

за управление на образователни проекти. 

Цел 3.4: Апробиране на проекта и внедряване на 

две нови магистърски програми, работещи за биз-

неса. 

 Основни дейности: 

Дейност 1: Управление и администриране на про-

екта. 

Дейност 2: Финансов одит на проекта. 

Дейност 3: Публичност и визуализация на дейнос-

тите по проекта. 

Дейност 4: Маркетингови изследвания и анализи. 

Дейност 5: Провеждане на семинари. 
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Дейност 6: Провеждане на обучения. 

Дейност 7: Апробиране на проект за иновативно 

бизнес интегрирано и колаборативно обучение в 

професионално направление 3.8 Икономика на 

ИУ-Варна и внедряване на нови магистърски прог-

рами. 

Дейност 8: Внедряване на клауд-базирана плат-

форма за управление на образователни проекти. 

Дейност 9: Провеждане на конференции. 

 Основни резултати: 

 През периода септември – октомври 2013 г. бе 

проведено маркетингово изследване и анализ на 

изискванията на пазара на труда и потребностите 

на бизнеса в СИРП в извадка от 103 фирми и 579 

студенти. 

 Резултатите от проучването бяха представени и 

дискутирани по време на първите два семинара 

(09-11.12.2013 г. и 22-24.01.2014 г.). 

 Целта на следващите два семинара (05-07.02.2014 

г. и 19-21.02.2014 г.) бе да се достигне до предложе-

ние за процесен бизнес модел за проектиране на 

учебни планове и програми в професионално нап-

равление 3.8 Икономика на ИУ-Варна, който да 

има възможност за интегриране във функциони-

ращата СУК по ISO 9001:2008. 

 Проведени са обучения на хабилитирания състав 

в професионално направление 3.8 Икономика в 

ИУ-Варна с цел, да бъде запознат със спецификите 

на процедурното осигуряване на бизнес моделира-

нето на учебни планове и програми. 

 Разработена е учебна документация за две нови 

магистърски програми, пряко работещи за бизнеса 

„Комуникации и бизнес развитие“ и „Пазари и 

технологични иновации“. 

 Внедрена е клауд-базирана платформа за управ-

ление на образователни проекти. 

 Организирана е първа международна конферен-

ция на тема „Бизнес образование и пазарна дина-

мика”. 

 Екип за организация и управление на проек-

та: 

Ръководител на проекта:  

доц. д-р Бистра Василева 

Координатор "Учебна документация":  

проф. д-р Евгени Станимиров 

Координатор "Семинари и обучения":  

проф. д-р ик. н. Юлия Узунова 

Технически секретар: ас. Надежда Калинова 

Счетоводител: Галина Атанасова 

  

Проект  

„Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на междуна-

родните образователни мобилности в Европа"

 Програма: Фонд за двустранни отношения на 

национално ниво по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и Нор-

вежкия финансов механизъм 2009-2014г. 

 Приоритет: 2. „Популяризиране на европейски-

те ценности и по-специално в сферата на обучение 

по история в мултикултурно общество“ 

 Договор за предоста-

вяне на безвъзмездна 

помощ:  BG01-001/ 

22.12.2014 г. 

 Бенефициент: Иконо-

мически университет-

Варна 

 Партньор: Университет-

ски център Уестфьордс 

(Исландия) 

 Стойност на проекта: 

29 168,73 евро 

 Продължителност: 12 

месеца 

 Период на реализация на проекта: 22.12.2014 г. 

- 22.12.2015 г. 

 Основна цел: Преодоляване на социо-

културните различия между европейските студен-

ти чрез подобряване възможностите за по-добра 

адаптация и интеграция в мултикултурната среда 

на международните образователни мобилности. 

Първата задача на проек-

та е да повиши информи-

раността на студентите за 

съществуващите културни 

различия и да ги подготви 

за успешно преодоляване 

на социалните препятст-

вия по време на техните 

образователни мобилнос-

ти в чужбина. 

Втората задача е да съз-

даде условия за популяри-

зиране на европейските 

ценности сред младите 
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хора посредством мето-

дите на неформалното 

интерактивно обучение и 

мултикултурно общува-

не. 

 Основни дейности: 

Дейност 1: Разработване 

на методология за изс-

ледване на социо-

културните проблеми 

при студентите по време 

на международни мо-

билности 

Дейност 2: Изследване 

на социо-културните препятствия, пред които са 

изправени студентите по време на мобилност в 

чужбина 

Дейност 3: Проучване на най-добрите практики в 

областта на културната интеграция, разработени 

от чуждестранни уни-

верситети 

Дейност 4: Създаване 

на уебсайт за визуали-

зация на постигнатите 

резултати от проекта 

Дейност 5: Модулно 

пилотно обучение за 

студентите от ИУ-

Варна и Университетс-

ки център Уестфьордс 

по проблемите на со-

цио-културната адап-

тация и интеграция  в 

мултикултурна среда 

Дейност 6: Изследователско посещение в Ислан-

дия с цел опознаване на разработените методи за 

преодоляване на социо-културните различия меж-

ду младите хора, участващи в международна обра-

зователна мобилност 

Дейност 7: Международен семинар по въпросите 

на социо-културната интеграция на студенти по 

време на техните международни мобилности (Бъл-

гария) 

Дейност 8: Публикуване на Наръчник за подпома-

гане социо-културната адаптация и интеграция на 

студентите в чужбина 

Дейност 9: Разработване на научна статия върху 

изследванията и резултатите от проекта 

Дейност 10: Управление и администриране на 

проекта 

Дейност 11: Популяри-

зиране на резултатите и 

дейностите по проекта 

 Основни резултати: 

 Проведено иновативно 

проучване върху предс-

тавите и нагласите на 

студентите относно со-

цио-културните разли-

чия, пред които са изп-

равени при междуна-

родни образователни 

мобилности. 

 Разширени познания у 

младите хора за реалните препятствия при соци-

алната и културна адаптация  в мултикултурна 

среда както и за пътищата към тяхното преодоля-

ване. 

 Идентифициранe на   най-добри практики за 

социо-културна адап-

тация и интеграция на 

студентите по време на 

международни мобил-

ности. 

 Неформално инте-

рактивно обучение на 

студентите от ИУ- Вар-

на и Университетски 

център Уестфьордс за 

проблемите на соци-

алната и културна 

адаптация на студен-

тите по международни 

мобилности. 

 Разработен Наръчник за преодоляване на социо-

културните различия при реализиране на студент-

ска мобилност в чужди университети. 

 Научна статия върху резултатите от проведеното 

изследване. 

 Екип за организация и управление на проек-

та: 

Ръководител на проекта: доц. д-р Петя Данкова 

Координатори на проекта:  

ас. Деница Йорданова 

гл. ас. д-р Ваня Кралева 

Полезни връзки: 

http://mobility.ue-varna.bg/bg 
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Проект 

"Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от култур-

но-историческото наследство на академичната общност в България" 
 

Програма: БГ08 „Културно наследство и съвре-

менни изкуства“, Европейско икономическо прос-

транство, Финансов механизъм 2009 - 2014 

 Мярка: Мярка 2 „Документиране на културната 

история“ 

 Бенефициент: Икономически университет – 

Варна 

 Партньор: Регионална библиотека - Опланд, 

Норвегия (Oppland County Library, Oppland 

County, Norway) 

 Стойност на проекта: 

305 743,68 евро 

 Договор за предоста-

вяне на безвъзмездна 

помощ: 24-10-M2-6/ 

24.04.2015 г. 

 Продължителност: 13 

месеца 

 Период на реализа-

ция на проекта: 

24.04.2015 г. - 30.09.2016 г. 

 Основна цел: 

Дигитализация и опаз-

ване на архивния фонд 

на библиотеката и историята на университета като 

част от културно-историческата и научна история 

на страната и предоставянето му за ползване от 

студенти, преподаватели, учени и изследователи и 

на широката обществе-

ност. 

 Специфични цели: 

 Пълното техническо 

оборудване на дейнос-

тите и процесите  

по дигитализацията на 

книги и други докумен-

ти. 

 Създаване на органи-

зация, натрупване на 

опит и подготовка на 

специалисти от библио-

теката, които да органи-

зират, управляват и осъществяват дейностите по 

дигитализация в бъдещето развитие на Дигитали-

зационния център. 

 Осигуряване на достатъчно количество цифрови 

документи, които да бъдат полезни и да подпома-

гат изследователския процес. 

 С помощта на закупения и инсталиран софтуер 

да се осигури удобното и ефективно търсене на 

документи и ползването им в онлайн среда без да 

се нарушават авторските 

права. 

 Дейности: 

Дейност 1: Изграждане 

на „Дигитализационен 

център” към универси-

тетска библиотека. 

Дейност 2: Дигитализа-

ция на „Архивния 

фонд” на библиотеката. 

Дейност 3: Осигуряване 

на специализиран соф-

туер за организация и 

контрол на достъпа и 

ползването на дигитал-

ните копия през електронния каталог на библио-

теката. 

Дейност 4: Обучение за работа, поддържане и 

разширяване на дигиталния архив и предоставяне 

на услуги за потребите-

лите в рамките на диги-

тализационния център. 

Дейност 5: Проучване 

на опита и добрите 

практики в областта на 

дигитализацията и уп-

равлението на библио-

теките в Норвегия в об-

ластта на създаване на 

дигитални библиотечни 

колекции и подобрява-

не на информационното 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 
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обслужване на потребителите. 

Дейност 6: Публичност и визуализация на проек-

та. 

Дейност 7: Управление и администриране на про-

екта 

 Очаквани резултати: 

 Създадена дигитална колекция "Архив на кул-

турното-историческото наследство на академична-

та общност в ИУ - Варна". 

 Предоставени възможности за ползване на ката-

лога на библиотеката и достъп до пълните текстове 

на документите чрез съвременна уеб базирана 

платформа. 

 Обучени и подготвени специалисти от библиоте-

ката, които да работят в дигитализационния цен-

тър, да обслужват потребителите и да осигурят 

устойчивото попълване на дигиталните колекции с 

нови цифровизирани документи. 

 Създадени професионални контакти с експерти 

от партньорската организация в Норвегия, което 

ще подпомогне бъдещо сътрудничество и обмяна 

на опит в областта на информационното и библи-

отечно обслужване. 

 Екип за организация и управление на проек-

та: 

Ръководител на проекта: 

доц. д-р Снежана Сълова 

Координатор на проекта: Росица Заркова 

Сътрудник европейски програми и проекти:  

ас. Деница Йорданова 

Счетоводител на проекта: Галина Андреева 

Webmaster: ас. Борис Банков 

 Участници от страната партньор: 

Тоне Низетер - Директор на Регионална библиоте-

ка Опланд 

Силдже Гротан Торп - Координатор на проекта в 

Норвегия 

 Полезни връзки: 

http://digital.ue-varna.bg/home 

 

 

Проект 

"Разработване на иновативна методология за преподаване на бизнес информатика“ (DIMBI)“ 
 

 Програма: Еразъм + 

 Ключова дейност: 2. Стратегически партньорст-

ва 

 Област: Висше образование 

 Договор: 2015-1-PL01-KA203-016636 

 Водеща организация: Долносилезки универси-

тет по предприемачество и техника, гр. Полковице, 

Полша 

 Партньори:  

 Икономически университет - Варна;  

 Икономически университет – Вроцлав, Полша;  

 Paragon Europe Ltd., Малта 

 Общ бюджет на проекта: 111 232 евро 

 Продължителност: 24 месеца (01.09.2015 – 

31.08.2017) 

 Основна цел: Да се подкрепи развитието на 

висшето образование и въвеждането на иновативни 

образователни техники на европейско равнище. 

 
 Подцели: 

 Разработване на атрактивна нова учебна програ-

ма, съобразена с индивидуалните потребности на 

пазара на труда, насочена към селектирани учебни 
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предмети като „Бизнес интелигентност“ и „Скла-

дове за данни“.  

 Разработване, тестване, осъществяване и разпрос-

транение на иновативни практики чрез създаване и 

промотиране на нова методология за обучение в 

сферата на „Бизнес интелигентност“ и „Складове 

за данни“. 

 Създаване на иновативна платформа за обучение 

и комуникация, базирана на съвременните Ин-

формационни и комуникационни технологии. 

 Разработване на интерактивни учебни материали 

по „Бизнес интелигентност“ и „Складове за данни“. 

 Основни дейности и етапи: 

 Организация и управление на офис на проекта. 

 Подготовка на обща учебна програма и методо-

логия. 

 Подготовка на портал за обучение и комуника-

ция. 

 Осъществяване. 

 Разпространение на резултатите от интелектуал-

ния труд. 

 Разпространение на резултатите от проекта. 

 Очаквани резултати: 

 Учебна програма по „Бизнес интелигентност“ 

 Учебна програма по „Складове за данни“ 

 Методология за обучение по „Бизнес интелигент-

ност“ 

 Методология за обучение по „Складове за данни“ 

 Интерактивна книга за „Бизнес интелигентност“ 

 Интерактивна книга за „Складове за данни“ 

 Портал за обучение и комуникация 

 Екип за управление и изпълнение на проекта: 

Ръководител на екипа: доц. д-р Юлиан Василев 

Членове: доц. д-р Тодорка Атанасова; доц. д-р На-

дежда Филипова; гл. ас. д-р Иван Куюмджиев; гл. 

ас. д-р Олга Маринова; ас. Миглена Стоянова; ас. 

Деница Йорданова; докт. Невян Нейков; Николета 

Ангелова (студент); 

Счетоводител: Гергана Нанева 

 

Проектно предложение 

„Насърчаване обмяната на опит и компетентности чрез междукултурни срещи“  

(“ Promoting mindful encounters through intercultural competence and experience” (PROMINENCE)) 

 

 Програма: Еразъм + 

 Ключова дейност: 2. Стратегически партньорст-

ва 

 Област: Висше образование 

 Водеща организация: Дебреценски университет, 

Унгария 

 Партньори:  

 Икономически университет - Варна; 

 Икономически университет, Братислава, Слова-

кия 

 Университет по приложни науки, Ашафенбург, 

Германия 

 Икономически университет, Катовице, Полша 

 Университет по приложни науки, Сейнайоки, 

Финландия (SeAMK) 

 The University of Savoie Mont Blanc, Франция 

 Общ бюджет на проекта: 407 370 евро 

 Продължителност: 24 месеца (01.09.2016 – 

31.08.2017) 

 Основни цели:  

 Да насърчи развитието на междукултурните 

компетентности и насърчаване на междукултурно-

то образование и обучение чрез различни средства, 

в т.ч. включване на автентични културни преживя-

вания в учебната програма и така да предложи на 

бенефициентите цялостно разбиране, умения и 

поведение, които могат да бъдат приложени към 

безброй междукултурни ситуации. 

 Да подобри компетентностите по английски език 

чрез ефективно и адекватно взаимодействие на 

езикови познания и умения. 

 Да предложи практически инструмент за между-

културна компетентност за мобилни и немобилни 

студенти, преподаватели и фирми, с цел подобря-

ване на мотивацията, знанията, информираността, 

както и за споделяне на широк спектър от пове-

денчески модели. 

 Етапи на изпълнение и дейности: 

 Управление на проекта (управление на финанси-

те и контрол на бюджета на проекта). 

 Осъществяване (организиране на международни 

срещи; разработване на интензивни програми за 

онлайн обучение; създаване на електронна плат-

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА 
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форма за обучение; електронна книга; наръчник за 

използване на платформата и др.). 

 Разпространение на резултатите от проекта. 

 Очаквани резултати: 

 Създаване на интерактивна онлайн платформа, 

базирана на сценарии от реалния живот, с цел съз-

даване на ефективна учебна среда, която да е воде-

ща в процеса на създаване на културни и лингвис-

тични компетентности и да функционира ефек-

тивно, с уважение и надеждно, в широк спектър от 

култури. 

 Разработване на мобилно приложение. 

 Онлайн курс включващ видеа с междукултурни 

практики, които отразяват етапите на развитие на 

междукултурна компетентност на студенти и пре-

подаватели в разнообразна в културно отношение 

среда. 

 Разработване на електронни материали за целите 

на обучението. 

 

 

Проектно предложение 

„Разузнаване на бизнеса и конкуренцията в предприемачеството“ 

(”Business and competitive intelligence for entrepreneurship“ (CIEN)) 

 

 

 Програма: Еразъм + 

 Ключова дейност: 2. Стратегически партньорст-

ва 

 Област: Висше образование 

 Водеща организация: Стопанска академия – 

Букурещ, Румъния (Bucharest University of 

Economic Studies) 

 Партньори:  

 Икономически университет - Варна; 

 Ovidius University, Констанца, Румъния 

 Солунски университет „Аристотел“, Гърция 

 Университет CNAM, Франция 

 Общ бюджет на проекта: 312 300 евро 

 Продължителност: 24 месеца (01.10.2016 – 

31.09.2017) 

 Основна цел на проекта: 

Да подготви студентите в областта на бизнес разуз-

наването и това на конкуренцията, и да им предос-

тави необходимите компетентности за разузнаване 

в предприемачеството, съгласно  конкретната ико-

номическа ситуация във всяка страна, включена в 

проекта. 

 Работни пакети и дейности: 

Работен пакет (РП) 1. Управление на проекта 

Дейности по РП1: Организиране на международ-

ни срещи; Финансов мениджмънт на проекта; Мо-

ниторинг, отчитане и контрол 

Работен пакет (РП) 2. Разработване на учебни 

програми 

Дейности по РП2: Анализ на добри практики; 

Дизайн на учебните програми; Организиране на 

събития за комуникация и разпространение на 

информация; Разработване на електронни матери-

али за обучение. 

Работен пакет (РП) 3: Програма за провеждане на 

обучения 

Дейности по РП3: Организиране на летни учили-

ща; Организиране на семинари; Организиране на 

събитие за комуникация и разпространение на 

информация; Избор на студенти за включване в 

обученията 

Работен пакет (РП) 4. Разработване на обучителни 

модули 

Работен пакет (РП) 5. Разработване на справочник 

за оцеляване на предприемача, включително ин-

тернет сайт за интерактивно обучение 

 Очаквани резултати: 

 1 учебен план х 1000 копия 

 1 интегриран уеб сайт 

 10 модула за електронно обучение 

 учебни посещения: 16 експерти 

 1 програма (интензивни курсове): 150 участници 

 10 уебинари - онлайн формат с участие в реално 

време 

 2 летни училища: 50 участници 

 1 комплект за оцеляване на предприемача (спра-

вочник) 

 

  

Електронен информационен бюлетин, брой 1, май 2016 



Проектно предложение 

„Развитие на предприемаческата креативност чрез академичната среда“ 

(„Empowering the Entrepreneurial Creativity Through Academia“ (EPEA_BalkanMed)) 

 
 Програма: Програма за транснационално сът-

рудничество „Балкани - Средиземно море 2014 - 

2020“ 

 Приоритетна ос: 1. Предприемачество и инова-

ции 

 Специфична цел: 1.3. Територии на знанието: 

Предприемаческо обучение и трансфер на знание 

за по-конкурентни малки и средни предприятия 

 Водеща организация: Кипърски университет 

(University of Cyprus) 

 Партньори:  

 Athens University of Economics and Business, Гър-

ция 

 Икономически университет - Варна 

 Общ бюджет на проекта: 787 100 евро (243 200 

евро – бюджет на ИУ-Варна) 

 Източник на финансиране: 85 % от ЕС (Евро-

пейски фонд за регионално развитие) и 15 % наци-

онално съфинанси-

ране от републи-

канския бюджет 

 Продължител-

ност: 24 месеца 

(01.12.2016 – 

30.11.2018) 

 Основни цели:  

 Засилване на предприемаческата култура на уни-

верситетите, участващи в проекта 

 Създаване на нови „Start-up“ предприятия в Ки-

пър, Гърция и България. 

 Специфични цели:  

 Обучение на 25 човека, представители на препо-

давателския и административен персонал на участ-

ващите университети, по предприемачески теми и 

устойчива експлоатация на новосъздадените пред-

приемачески центрове. 

 Разработване и предоставяне на 4-месечен курс 

по предприемачество (занятия с продължителност 

3 часа, два пъти седмично) отворен за обществе-

ността. 

 Организиране на състезание по предприемачест-

во за студенти, изследователи и млади хора. 

 Установяване на канал за онлайн комуникация 

между предприемачи и студенти от Кипър, Гър-

ция и България посредством платформата NetKite 

(отворена иновационна платформа за Евро-

Средиземноморско сътрудничество) 

 Дейности по проекта: 

Предвидено е изпълнението на дейности, групира-

ни в 6 работни пакета (РП): 

РП 1. Управление на проекта. 

РП 2. Разпространение и използване на резултати-

те. 

РП 3. Изграждане и развитие на предприемачески 

центрове (makerspace). 

В основата на РП 3 е създаването на среда, позво-

ляваща разработване на нови продукти/ услуги и 

популяризиране на развойната дейност като ин-

тегрирана част от инфраструктурата в подкрепа на 

бизнеса. 

В рамките на работен пакет 3 се предвижда из-

пълнението на следните дейности: 

 Закупуване на оборудване за три предприемачес-

ки центъра, по един 

във всеки от участ-

ващите университе-

ти. 

 Разработване на 

наръчник за изпол-

зване на предприе-

маческия център. 

 Разработване на 5-годишен план за устойчивост 

на предприемаческите центрове. 

 Експлоатация на центъра по време и след прик-

лючване на проекта. 

 Обучение на един (или двама) представители на 

всеки университет за експлоатация на предприе-

маческия център, които в последствие ще осъщест-

вяват административни функции. 

РП 4. Обучение за обучители. 

РП 5. Разработване на курс по предприемачество. 

В рамките на този работен пакет се предвижда 

разработване на 4-месечен курс по предприемачес-

тво, който ще бъде отворен за всеки желаещ и съ-

образен с нуждите на студентите от съответния 

университет. В екипите по разработване и предла-

гане на курса ще вземат участие преминалите през 

обучението в работен пакет 4. 

РП 6. Организиране на състезание за студенти и 

млади предприемачи 
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Проектно предложение 

„Между икономиката и изкуството, наречено театър“ 
 

 Програма: Общински фонд „Култура“ Община 

Варна 

 Направление: 2. Творчески проекти 

 Бенефициент: Икономически университет - 

Варна 

 Общ бюджет на проекта: 16 510 лв. 

 Размер на безвъзмездната помощ: 11 470 лв. 

 Продължителност: 04.07.2016 – 01.12.2016 

 Описание на проекта: 

 Проектът „Между икономиката и изкуството, 

наречено театър.” представлява спектакъл - ком-

пилация на произведенията „Ох!” на Петър Ма-

ринков и „Калигула” на Стефан Цанев, реализиран 

от Студентски 

театър 

„ИкАрТ” към 

Икономически 

университет - 

Варна.  

 Спектакълът 

поставя проб-

леми, възник-

нали по време 

на прехода в 

България и 

тяхното отра-

жение върху 

съзнанието на 

младите хора, родени след 10 ноември 1989г. Той 

засяга болезнени въпроси относно манипулацията 

на съзнанието на хората, които се превръщат в ма-

рионетки, водени от ръцете и интересите на група 

хора. 

 По интересен начин ще бъдат провокирани всич-

ки наши зрители, да се замислят и да разберат, че 

решението на въпроса „Как да живееш по-добре?” 

зависи само и единствено от самите нас. Това е 

въпрос, който стои пред всеки за цял живот и вер-

ният отговор зависи от способността на всеки пра-

вилно да преценява обкръжаващата среда, в която 

живее във всеки момент. 

 Проектът „Между икономиката и изкуството, 

наречено театър.” има своят принос за развитието 

на театралното изкуство и културата в град Варна. 

 Изпълнението му насърчава приобщаването на 

членовете на Студентски театър при Икономичес-

ки университет - Варна и зрителите на представле-

нието към локалната артистична сцена. 

 Основни цели: 

 Обогатяване на театралната култура на публика-

та. 

 Привличане на нови любители на този тип из-

пълнително изкуство както като публика, така и 

като членове на „ИкАрт”. 

 Предоставяне 

на възможност 

за личностно 

развитие и 

изграждане на 

целевата група 

като активни 

културни дей-

ци на град 

Варна. 

 Основни 

дейности: 

 Изработка на 

проект за сце-

нография 

 Изпълнение на сценография 

 Изработка на проект костюми 

 Изпълнение на костюми 

 Музикално оформление 

 Дизайн и изработка на афиш-плакат и покани 

 Репетиционен период 

 Премиера на спектакъла 

 Организиране на пресконференция 

 Дейности по въвличане и развиване на местните 

публики (периодичното представяне на спектакъла 

и организирането на опознавателни срещи и кас-

тинги за нови членове.) 

 Дейности по популяризиране на проекта 
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 Основна цел на Сектор „Управление на 

проекти”: 

 Да създаде необходимите предпоставки за 

ефективно оползотворяване на възможностите 

за финансиране на проекти, насочени към по-

вишаване качеството на обучението и научноиз-

следователската работа на преподавателите, сту-

дентите, докторантите и слу-

жителите, подобряване на ма-

териалната база, информаци-

онната и комуникационната 

среда и други области от дей-

ността на университета. 

 Основни функции на Сек-

тор” Управление на проек-

ти”: 

 Организира и координира 

дейностите на университета в 

областта на проучването, под-

готовката, кандидатстването по 

проекти, финансирани по ли-

ния на международни и наци-

онални програми, както и кон-

тролира тяхната реализация и отчитане. 

 Консултативно, информационно и методичес-

ки подпомага участието на преподаватели, сту-

денти, докторанти и служители в национални и 

международни проекти. 

 Съдейства за инициирането и формирането на 

работни групи за разработването на проектни 

предложения за кандидатстване по национални 

и международни програми. 

 Подпомага включването на университета като 

партньор в проекти, инициирани от други обра-

зователни, изследователски, обществени и биз-

нес организации. 

 Осъществява интеграционни връзки на Уни-

верситета с други сродни звена в страната и 

чужбина. 

 

 Основни задачи на Сектор „Управление на 

проекти”: 

 Проучва възможностите за разработване и 

кандидатстване по проекти, финансирани от 

фондове на ЕС, други международни и нацио-

нални програми. 

• Предоставя текуща информация за актуални 

финансиращи програми, кон-

курси и грантови схеми до ос-

новни (факултети, департамент, 

колеж и катедри), обслужващи 

и административни звена на 

университета. 

• Подпомага процеса на канди-

датстване - подготовка на апли-

кационна форма, бюджет и 

всички съпътстващи ги основни 

и подкрепящи документи съг-

ласно изискванията на конкрет-

ната схема и програма. 

• Консултира дейностите по 

комплектоване и подаване на 

проектни предложения. 

• Оказва съдействие и подкрепа на екипите по 

управление на проектите при организирането, 

управлението и изпълнението на дейностите по 

финансираните проекти, съобразно специфич-

ните изисквания, заложени в Договорите за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 Оказва методическа помощ в процеса на отчи-

тане изпълнението на дейностите по проектите - 

изготвяне и представяне пред финансиращата 

институция на технически доклади и финансови 

отчети. 

 Събира, съхранява и предоставя информация 

за проекти на различен етап от тяхното осъщест-

вяване – в процес на кандидатстване, изпълне-

ние, отчитане, приключване. 

 

 

 

 

 

Ако имате идея за раз-

работване на проектно 

предложение, ние от 

Сектор „Управление на 

проекти” ще Ви консул-

тираме относно въз-

можностите за нейното 

реализиране! 
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Контакти: 

Сектор „Управление на проекти” е под ръководството на доц. д-р Петя Данкова, Зам.-

Ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност 

 
Сектор „Управление на проекти” 

Икономически университет – Варна 

9002 Варна, бул. „Княз Борис I” 77 

Етаж 1., каб. 107 

projects@ue-varna.bg 

 

Експерти „Програми и проекти” 

Мирослава Иванова 

miraivanova@ue-varna.bg 

Тел: 0882164787 

Влади Куршумов 

vl_kurshumov@ue-varna.bg 

Тел: 0882164550 
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