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EURAXESS е паневропейска мрежа за мобил-

ност, чиито услуги са насочени както към настоящи и 

бъдещи изследователи и учени от всички области, та-

ка и към организациите, които работят в сферата на 

образованието, научните изследвания, иновациите и 

технологичното развитие.  

Услугите, които ЕURAXESS предоставя са насо-

чени както към настоящите и бъдещи изследователи 

и учени от всички области, така и към организациите, 

които работят в сферата на образованието, научните 

изследвания, иновациите и  технологичното развитие.  

Мисията на EURAXESS (Мрежата) е да улесни изг-

раждането на общ европейски пазар на труда на изс-

ледователите, като осигури безплатна, своевременна 
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и висококачествена подкрепа във връзка с мобилността и кариерното развитие на 

изследователите в Европа.  

Икономически университет - Варна е част от мрежата EURAXESS от начало-

то на 2016г.  Някои от услугите, които Мрежата предлага чрез своите членове 

включват:  

• Съдействие на входящи и изходящи изследователи, като получава съ-

действие и подкрепа Националния координатор и центровете за ус луги; 

 Подкрепа на изследователите и техните семейства и/или организации, 

действащи от тяхно име по  всички въпроси, свързани с мобилността, в.т.ч.:  

- предоставяне на надеждна информация;  

- персонализирана помощ по административни и процедурни въпроси . 

 Детайлна информация относно условия на труд и работа в Европа, в и-

зов режим, права на интелектуална собственост, признаване на дипломи и др., 

както и данни за връзка с Контактните лица във всички държави от Европа, които 

са част от мрежата.  

Всички услуги на EURAXESS са напълно безплатни.  

 

 

 

 
През декември 2016 стартира новият портал на паневропейската мрежа за мобилност 

ЕURAXESS:  

https://www.euraxess.bg/ 

Новите функционалности и инструменти, от които всеки регистриран потребител 

може да се ползва са по отношение на: 

Приемни организации:  

База данни, в която организациите публикуват информация за  отворени позиции за 

гостуващи учени и докторанти. 

Предложения за финансиране:  

Организациите (международни и национални), които предлагат стипендии за докто-

ранти, грантови схеми, конкурси за финансиране на проекти/научни изследвания и/или 

програми за мобилност могат да публикуват на портала своите предложения; 

Курсове и обучения,  

КАКВО Е НОВОТО? 

https://www.euraxess.bg/
https://www.euraxess.bg/bulgaria/jobs-funding
https://www.euraxess.bg/bulgaria/jobs-funding
https://www.euraxess.bg/funding/search
https://www.euraxess.bg/funding/search
https://www.euraxess.bg/bulgaria/information-assistance
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Насочени специално към подобряване възможностите за кариерно развитие на учени 

и докторанти; 

„Качи автобиография“:   

Освен да попълнят формуляра на EURAXESS CV, сега регистрираните потребители 

могат да качат своята автобиография в предпочитан от тях формат;

Търсене на Център за развитие на кариерата:  

Адреси на центровете за кариерно развитие, от чиито безплатни услуги м о-

гат да се възползват регистрирани и нерегистрирани в портала учени;  

Профилирана информация:  

Порталът предлага на регистрираните потребители, кореспондиращи на 

техните интереси, възможности за работа и сътрудничество;  

По-широка целева аудитория:  освен учени и научноизследователски орга-

низации/университети, EURAXESS сега е насочен и към бизнес организациите;  

Подобрена „Search“ (търсене) функция:  

Възможност за търсене по предварително зададени от потребителите кр и-

терии;  

Адаптивен дизайн:  

За всеки тип мобилно устройство, лаптоп или настолен компютър.  

 

 

https://www.euraxess.bg
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Проект 

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

 

Програма: Еразъм + 

Ключова дейност: 2. Стратегически пар-

тньорства 

Област: Висше образование 

Договор: 2015-1-PL01-KA203-016636 

Водеща организация: Долносилезки 

университет по предприемачество и тех-

ника, гр. Полковице, Полша 

Партньори:  

 Икономически 

университет - 

Варна;  

 Икономически 

университет – 

Вроцлав, Пол-

ша;  

 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 ев-

ропейско равнище. 

Подцели: 

 Разработване на атрактивна нова учебна 

програма, съобразена с индивидуалните 

потребности на пазара на труда, насочена 

към селектирани учебни предмети като 

„Бизнес интелигентност“ и „Складове за 

данни“.  

 Разработване, тестване, осъществяване и 

разпространение на иновативни практики 

чрез създаване и промотиране на нова ме-

тодология за обучение в сферата на „Биз-

нес интелигентност“ и „Складове за дан-

ни“. 

 Създаване на иновативна платформа за 

обучение и комуникация, базирана на 

съвременните Информационни и комуни-

кационни технологии. 

 Разработване на 

интерактивни 

учебни матери-

али по „Бизнес 

интелигент-

ност“ и „Скла-

дове за данни“. 

Основни дей-

ности и етапи: 

 Организация и 

управление на офис на проекта. 

 Подготовка на обща учебна програма и 

методология. 

 Подготовка на портал за обучение и ко-

муникация. 

 Осъществяване. 

 Разпространение на резултатите от инте-

лектуалния труд. 

 Разпространение на резултатите от про-

екта. 

Очаквани резултати: 

 Учебна програма по „Бизнес интелигент-

ност“ 

 Учебна програма по „Складове за данни“ 

 Методология за обучение по „Бизнес ин-

телигентност“ 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ  

НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 
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 Методология за обучение по „Складове 

за данни“ 

 Интерактивна книга за „Бизнес интели-

гентност“ 

 Интерактивна книга за „Складове за дан-

ни“ 

 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 Надежда 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 

Web страница на проекта: www.dimbi.eu 
 

Проект 

„Разузнаване на бизнеса и конкуренцията в предприемачеството“ 

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

 

 

Програма: Еразъм + 

Ключова дейност: 2. Стратегически парт-

ньорства 

Област: Висше образование 

Водеща организация: Стопанска акаде-

мия – Букурещ, Румъния (Bucharest 

University of Economic Studies) 

Партньори:  

 Икономически университет - Варна; 

 Ovidius 

University, 

Констанца, 

Румъния 

 Солунски 

университет 

„Аристо-

тел“, Гър-

ция 

 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 биз-

нес разузнаването и това на конкуренция-

та, и да им предостави необходимите 

компетентности за разузнаване в предп-

риемачеството, съгласно  конкретната 

икономическа ситуация във всяка страна, 

включена в проекта. 

Работни пакети и дейности: 

Работен пакет (РП) 1. Управление на про-

екта 

Дейности по РП1: Организиране на меж-

дународни срещи; Финансов мениджмънт 

на проекта; 

Мониторинг, 

отчитане и 

контрол 

Работен па-

кет (РП) 2. 

Разработва-

не на учебни 

програми 

Дейности по РП2: Анализ на добри прак-

тики; Дизайн на учебните програми; Ор-

ганизиране на събития за комуникация и 

разпространение на информация; Разра-

ботване на електронни материали за обу-

чение. 

Работен пакет (РП) 3: Програма за про-

веждане на обучения 

http://www.dimbi.eu/
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Дейности по РП3: Организиране на летни 

училища; Организиране на семинари; Ор-

ганизиране на събитие за комуникация и 

разпространение на информация; Избор 

на студенти за включване в обученията 

Работен пакет (РП) 4. Разработване на обу-

чителни модули 

Работен пакет (РП) 5. Разработване на 

справочник за оцеляване на предприема-

ча, включително интернет сайт за инте-

рактивно 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 

(справочник) 

Екип за управление и изпълнение на 

проекта: 

Ръководител на екипа: доц. д-р Валентина 

Макни 

Членове: доц. д-р Йордан Иванов; гл. ас. д-

р Юлиян Нарлев; докт. Цанко Иванов 

Счетоводител: Станислава Захариева 

 

Web страница на проекта:  

http://cien.ase.ro 
 

 

 

 
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 пар-

тньорства 

Област: Висше образование 

Водеща организация: Дебреценски уни-

верситет, Унгария 

Партньори:  

 Икономически университет - Варна; 

 Икономически университет, Братислава, 

Словакия 

 Университет по приложни науки, Аша-

фенбург, Германия 

 Икономически университет, Катовице, 

Полша 

 Университет по приложни науки, Сей-

найоки, Финландия (SeAMK) 

 The University of Savoie Mont Blanc, 

Франция 

Общ бюджет: 356 375 евро 

Основни цели:  

 Да насърчи развитието на междукултур-

ните компетентности и насърчаване на 

междукултурното образование и обучение 

чрез различни средства, в т.ч. включване 

на автентични културни преживявания в 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА И ТАКИВА 

СЪС СТАТУС „РЕЗЕРВИ“ 

http://cien.ase.ro/
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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 анг-

лийски език чрез ефективно и адекватно 

взаимодействие на езикови познания и 

умения. 

 Да предложи практически инструмент за 

междукултурна компетентност за мобил-

ни и немобилни студенти, преподаватели 

и фирми, с цел подобряване на мотиваци-

ята, знанията, информираността, както и 

за споделяне на широк спектър от пове-

денчески модели. 

Етапи на изпълнение и дейности: 

 Управление на проекта (управление на 

финансите и контрол на бюджета на про-

екта). 

 Осъществяване (организиране на между-

народни срещи; разработване на интен-

зивни програми за онлайн обучение; съз-

даване на електронна платформа за обу-

чение; електронна книга; наръчник за из-

ползване на платформата и др.). 

 Разпространение на резултатите от про-

екта. 

Очаквани резултати: 

 Създаване на интерактивна онлайн 

платформа, базирана на сценарии от ре-

алния живот, с цел създаване на ефективна 

учебна среда, която да е водеща в процеса 

на създаване на културни и лингвистични 

компетентности и да функционира ефек-

тивно, с уважение и надеждно, в широк 

спектър от култури. 

 Разработване на мобилно приложение. 

 Онлайн курс включващ видеа с между-

културни практики, които отразяват ета-

пите на развитие на междукултурна ком-

петентност на студенти и преподаватели в 

разнообразна в културно отношение сре-

да. 

 Разработване на електронни материали 

за целите на обучението. 
 

Проектно предложение 

Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподавате-

ли гарант за по-добро бъдеще 

(Investments in education for students, PhD students, postgraduate students and scholars 

guarantee for better future) 

 

Към април 2017 г. проектното предложение е класирано в списъка на резервните, ко-

ито ще бъдат финансирани при наличие на финансов ресурс 

 

Програма: ОП Наука и образование за 

интелигентен растеж   

Приоритетна ос: Образование и учене 

през целия живот 

Процедура: Подкрепа за развитието на 

докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени Фаза 1 

Бенефициент: Икономически универси-

тет -Варна  

Общ бюджет на проекта: 367 850.42 лв. 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща цел:  Общата цел на проектното 

предложение е да се подобри цялостната 

среда за развитие на научноизследователс-

ката дейност в Икономически университет 
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Варна като началото се поставя още от 

студентската банка и обхваща целия изс-

ледователски и академичен състав на уни-

верситета. По този начин ще се повиши 

качеството на научните изследвания, бази-

рани на сътрудничество в областта с воде-

щи научни организации от Европа. 

Специфични цели: 

1. Да се повиши информираността на сту-

дентите от ОКС "бакалавър" и ОКС "ма-

гистър" за възможностите, които обучени-

ето в ОНС "доктор" предлага и да се по-

вишат стимулите за развитие на научна 

кариера. 

2. Да се осигури възможност за мобилност 

на студентите и научните работници, в т.ч. 

докторанти, постдокторанти и универси-

тетски преподаватели с цел проучване на 

международния опит в провеждането на 

научни изследвания и изграждане на сът-

рудничество с водещи европейски научни 

организации. 

3. Да се осигури възможност за включване 

в обучения за повишаване на квалифика-

цията и придобиване на нови умения и 

компетентности на научните работници. 

4. Да се засили сътрудничеството на Ико-

номически университет Варна с членовете 

на CESEENET мрежата (Мрежа за сътруд-

ничество в областта на докторантурата за 

Централна и Югоизточна Европа). 

5. Да се осигури възможност за докторан-

ти, постдокторанти и преподаватели за 

по-широка публикационна дейност в 

международно признати научни списа-

ния. 

6. Да се осигури възможност за по-широко 

разпространение на научната продукция 

на целевата група чрез организиране на 

международни научни форуми. 

7. Да се осигури достъп до световни бази 

данни и научна информация, което ще 

повиши качеството на научната продук-

ция на целевата група. 

8. Да се мотивират научните работници да 

осъществяват задълбочени и практико-

приложни изследвания, чрез подпомагане 

разработването на дисертационни трудо-

ве, осигуряване на широки възможности 

за публикуване на продукцията и закупу-

ването на специализирана научна литера-

тура. 

9. Да се натрупат знания по отношение на 

управлението на интелектуалната собстве-

ност. 

Дейности по проекта:  
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1. Организация и управление на проекта 

2. Мобилност на студенти, докторанти, 

постдокторанти и изследователи от и в 

чуждестранни европейски университети с 

цел провеждане на научни изследвания и 

участие в научноизследователската 

дейност 

3. Популяризиране на науката и научните 

изследвания сред студенти, докторанти и 

постдокторанти 

4. Осигуряване на достъп до обучения на 

докторанти, постдокторанти и преподава-

тели с цел повишаване на квалификацията 

и придобиване и развитие на умения и 

компетентности в сферата на академично-

то писане и научноизследователската ра-

бота 

5. Развитие на капацитета и мотивиране 

на докторанти, постдокторанти и препо-

даватели с цел успешно разработване на 

дисертационен труд и повишаване на ка-

чеството на научната продукция 

6. Развитие на партньорски мрежи и ут-

върждаване на сътрудничеството между 

Икономически университет Варна и воде-

щи  международни организации в сферата 

на докторантурата и научноизследовател-

ската дейност 

7. Организиране на национални и между-

народни научни форуми за разпростране-

ние на научната продукция на докторанти, 

постдокторанти и преподаватели 

8. Подкрепа за участие в международни 

научни форуми и публикации в междуна-

родно признати списания в страната и 

чужбина 

9. Осигуряване на достъп до научни бази 

данни и научна информация и заплащане 

на абонамент за платформа за проверка на 

оригиналността на научните разработки и 

публикациите 

10. Провеждане на обучителен курс, свър-

зан с управление на интелектуалната собс-

твеност 

11. Осигуряване на информация, публич-

ност и комуникация относно изпълнение-

то на дейностите по проекта и постигна-

тите резултати. 

 

 

 

Проект 

„Основен ремонт на отоплителна система в Учебен корпус 2 на Икономически университет - 

Варна“  

Програма: Инвестиционна програма за 

климата   

Финансиращ орган: Национален дове-

рителен екофонд 

Бенефициент: Икономически универси-

тет -Варна  

Общ бюджет на проекта: 460 000 лв. 

Общата цел на проекта е да се намалят 

емисиите на парникови газове чрез изг-

раждане на високоефективна отоплителна 

система в учебен блок 2 на Икономически 

университет – Варна. 

Специфични цели: 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
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Да се заменят трите стари котела с два но-

ви с топлообменник на димните газове, 

които да работят в каскада и да имат циф-

рово управление; 

- Да се монтира затворен разширителен 

съд; 

- Да се постигне захранване на консума-

торите на топлина чрез смесителен кръг, 

управляван по външна температура. 

- Да се подмени тръбната инсталация в 

обекта

 

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 

съвременни изкуства“, Европейско иконо-

мическо пространство, Финансов механи-

зъм 2009 - 2014 

 Мярка: Мярка 2 „Документиране на кул-

турната история“ 

Бенефициент: Икономически университет 

– Варна 

Партньор: Регионална библиотека - Оп-

ланд, Норвегия (Oppland County Library, 

Oppland County, Norway) 

Стойност на проекта: 305 743,68 евро 

Договор за предоставяне на безвъзмезд-

на помощ: 24-10-

M2-6/ 24.04.2015 г. 

Продължител-

ност: 13 месеца 

Период на реали-

зация на проекта: 

24.04.2015 г. - 

30.09.2016г. 

Основна цел: 

Дигитализация и 

опазване на архив-

ния фонд на биб-

лиотеката и историята на университета ка-

то част от културно-историческата и научна 

история на страната и предоставянето му 

за ползване от студенти, преподаватели, 

учени и изследователи и на широката об-

щественост. 

Специфични цели: 

 Пълното техническо оборудване на дей-

ностите и процесите  

по дигитализацията на книги и други до-

кументи. 

 Създаване на организация, натрупване на 

опит и подготовка на специалисти от биб-

лиотеката, които да 

организират, управ-

ляват и осъществяват 

дейностите по диги-

тализация в бъдеще-

то развитие на Диги-

тализационния цен-

тър. 

 Осигуряване на 

достатъчно количес-

тво цифрови доку-

менти, които да бъ-

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ  

НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ПРЕЗ 2016 г. 
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дат полезни и да подпомагат изследовател-

ския процес. 

 С помощта на закупения и инсталиран 

софтуер да се осигури удобното и ефектив-

но търсене на докумен-

ти 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 

софтуер за организация и контрол на дос-

тъпа и ползването на дигиталните копия 

през електронния каталог на библиотеката. 

Дейност 4: Обучение за работа, поддържа-

не и разширяване на дигиталния архив и 

предоставяне на услуги за потребителите в 

рамките на дигитализационния център. 

Дейност 5: Проучване на опита и добрите 

практики в областта на дигитализацията и 

управлението на библиотеките в Норвегия 

в областта на създаване на дигитални биб-

лиотечни колекции и подобряване на ин-

формационното обслужване на потребите-

лите. 

Дейност 6: Публичност и визуализация на 

проекта. 

Дейност 7: Управление и администриране 

на проекта 

Постигнати резултати: 

 Създадена дигитална колекция "Архив на 

културното-историческото наследство на 

академичната общност в ИУ - Варна". 

 Предоставени възможности за ползване 

на каталога на библиотеката и достъп до 

пълните текстове на документите чрез съв-

ременна уеб базирана платформа. 

 Обучени и подгот-

вени специалисти от 

библиотеката, които 

да работят в дигита-

лизационния цен-

тър, да обслужват 

потребителите и да 

осигурят устойчиво-

то попълване на ди-

гиталните колекции 

с нови цифровизи-

рани документи. 

 Създадени професионални контакти с ек-

сперти от партньорската организация в 

Норвегия, което ще подпомогне бъдещо 

сътрудничество и обмяна на опит в област-

та на информационното и библиотечно 

обслужване. 

Екип за организация и управление на 

проекта: 

Ръководител на проекта: 

доц. д-р Снежана Сълова 

Координатор на проекта: Росица Заркова 

Сътрудник европейски програми и проек-

ти:  

ас. Деница Йорданова 

Счетоводител на проекта: Галина Андреева 

Webmaster: ас. Борис Банков 

Участници от страната партньор: 

Тоне Низетер - Директор на Регионална 

библиотека Опланд 

Силдже Гротан Торп - Координатор на 

проекта в Норвегия 

Полезни връзки: 

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

" Здравето е отговорност за цял живот – здравословни практики за активни младежи" 
 

Програма: Младежки проекти 2016, Об-

щина Варна 

Бенефициент: Студентски спортен клуб - 

Икономически университет - Варна 

Стойност на проекта: 8263,56 лв. 

Договор за предоставяне на безвъзмезд-

на помощ: Д16001185ВН  

Продължителност: 2 месеца и 11 дни 

Период на реализация на проекта: 

05.08.2016 – 15.10.2016 г. 

Основни цели:  

1. Подобряване на нивото на знания и уме-

ния, а така също и на мотивация за осмис-

ляне на свободното време в седмичния ре-

жим на младите /15-29 г./, като задължи-

телно условие за здравословен начин на 

живот, пълноценна и успешна работа 

2. Насърчаване на укрепващата здравето 

физическата активност, включително ре-

довните занимания със спорт и упражне-

ния, както и съвременните представи за 

здравословен начин на хранене, базирани 

на адекватност, балансираност, калориен 

контрол, умереност, разнообразие; 

3. Повишена информираност за здравосло-

вен начин на живот чрез изготвянето на 

наръчник и чрез анкетно проучване за дос-

тигане на по-качествени данни за равнище-

то на физическата активност, и за полити-

ките за насърчаване на двигателната актив-

ност. 

4. Постигане на трайна ангажираност на 

млади хора, които проявяват отговорно 

социално включване, стремеж към разви-

тие на спортна култура и здравословен на-

чин на живот. Съвместно с участниците, 

посредством реализираните образователни 

и спортни инициативи, на практика бе 

осъществен културен и образователен об-

мен на информация в областта на спорта и 

здравословното съществуване. 

 
Целева група: 434 участници, разпределе-

ни във възрастовия диапазон и спортна 

ориентация, както следва: 

  Мини футбол 

от 15 до 20 години – 54 участници  

от 21 до 29 години – 66 участници. 

Волейбол 

15 до 20 години – 72 участници  

21 до 29 години – 56 участници. 

Баскетбол 

от 15 до 20 години – 39 участници  

от 21 до 29 години – 41 участници 

Плуване 

от 15 до 20 години – 61 човека  

от 21 до 29 години – 45 човека. 
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Дейности: 

1. Управление на 

проекта и контрол на 

изпълнението; 

2. Провеждане на ин-

формационна кампа-

ния за оповестяване 

на целите на проекта 

и набиране на преки-

те участници; 

3. Изследване на рав-

нището на мотивация за спортна активност 

и здравословен живот сред целевата група 

и идентифициране на техните потребнос-

ти; 

4. Провеждане на образователни и спортни 

занимания за представителите на целевата 

група; 

5. Изготвяне на наръчник за спортна актив-

ност и здравословен начин на живот; 

6. Разпространение на резултатите от про-

екта. 

Постигнати резултати: 

1. Изработени рекламни материали, с кои-

то бе осигурена необходимата публичност 

на проекта и бе популяризирана титлата 

„Варна – Европейска младежка столица 

2017”, в т.ч. разпространени флаери – 5000 

бр.; разлепени плакати – 100 бр.; публику-

вани две съобщения в медиите и множест-

во съобщения в социалните мрежи; 

2. Привлечени участници от целевата група 

в проекта – 434 лица на възраст от 15 до 29 

г. 

3. Изготвен анализ на образователно спор-

тната подготовка и цялостна нагласа за 

здравословен начин на живот на целевата 

група; 

4. Постигната повишена информираност 

по отношение на здравословен начин на 

живот, разкрити са 

факторите влияещи 

върху мотивацията за 

спорт и желанията за 

спортни активности; 

5. Придобити са зна-

ния и умения:  

- за планиране на за-

ниманията в седмич-

ния режим; 

- за подбора на цели-

те и задачите за тяхното изпълнение; 

- относно възможността на участниците да 

правят избор на време за двигателна ак-

тивност в режима на деня.  

- за планиране честота на седмичните за-

нимания и продължителността им и др. 

6. Постигната бе интеграция на различни 

групи от младежи по отношение на техния 

социален статус и културна насоченост. 

7. Организирани образователно спортни 

занимания в 4 спортни направления – фут-

бол, баскетбол, плуване и волейбол с общо 

за четирите спорта - 160 часа; 

8. Създаден наръчник за здравословни 

практики в обем от 98 страници и видео-

филм с продължителност 14 минути; 

9. Разпространен наръчник на електронен 

носител и др. 

Екип за организация и управление на 

проекта: 

Ръководител на проекта: доц. д-р Илко 

Илиев 

Счетоводител: Юлиян Губатов 

Треньори от ИУ-Варна, участвали в проек-

та: 

Ст. пр. Велислав Цеков; ст. пр. Иво Лалев; 

ст. пр. д-р Димитър Димитров; ст. пр. Пет-

ко Делев 
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ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 
 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1  

„Научни изследвания и технологично раз-

витие“ 

Наименование на процедурата: 

Изграждане на регионални научни цент-

рове 

Основната цел на операцията е 

изграждането на регионален капацитет за 

специализация съгласно Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация 

(ИСИС) в рамките на научни институции 

и висши училища. Регионалните научни 

центрове ще представляват регионални 

научноизследователски организации и 

висши училища, които не разполагат с 

критична маса, за да се превърнат в ефек-

тивни центрове за върхови постижения 

или компетентност, но играят важна реги-

онална роля за развитието на местната 

иновационна екосистема. Програмата ще 

подкрепи по няколко инфраструктури във 

всеки от шестте основни географски райо-

ни на България (с изключване територията 

на област София-град). 

Примерни допустими дейности: 

1. Изготвяне и получаване на необходима-

та документация за проектиране, изграж-

дане, разрешаване на строежа и въвеждане 

в експлоатация на инфраструктурите. 

2. Изграждане на нови и модернизация на 

съществуващи лаборатории, тематични, 

научноизследователски комплекси на ня-

колко лаборатории и други научноизсле-

дователски инфраструктури в подобен 

мащаб, включително изграждане на нови 

и модернизация на съществуващите лабо-

ратории за научни изследвания, анализ, 

изпитване и дизайн (вкл. виртуален ди-

зайн). 

3. Дейности в рамките на научноизследо-

вателските инфраструктури. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1  

„Научни изследвания и технологично раз-

витие“ 

Наименование на процедурата: 

Уникални научни инфраструктури 

Основната цел на операцията е да 

се подкрепи развитието на капацитета за 

извършване на научни изследвания и ино-

вации в България, чрез изграждане на но-

ва и модернизиране на съществуваща уни-

кална научна инфраструктура за осигуря-

ване на достъп на българската научна об-

щност и бизнеса до най-новите научни от-

крития и най-модерните технологии в ЕС 

и да осигури на българските изследовате-

ли подкрепа за свободен и удобен достъп 

до международните бази данни за научна 

ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ПРЕЗ 2017 г. 
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информация и публикации, тъй като те не 

могат да бъдат напълно ефективни в свои-

те изследвания без такъв достъп. Това ще 

позволи на български научно-

изследователски организации с тяхната 

уникална инфраструктура и специфична 

експертиза да бъдат включени в пан-

европейски комплекси, определени в Ев-

ропейската пътна карта за научна инфрас-

труктура. 

Примерни допустими дейности: 

Процедурата ще се осъществи в два ком-

понента. 

По Компонент 1:  

1. Изграждане, модернизация и използва-

не на уникални научноизследователски 

инфраструктури;  

2. Дейности по свързване/ интегриране 

към паневропейски научни комплекси/ 

инфраструктури по ESFRI1;  

3. Събиране на уникални масиви от данни 

и архиви;  

4. Други свързани с тях дейности, които са 

допустими за партньорите на разпределе-

ни паневропейски инфраструктури.  

По Компонент 2:  

1. Осигуряване на достъп на български из-

следователи до международни бази данни 

и публикации чрез абонаменти за достъп 

до международни електронни бази данни, 

в съответствие със следните условия:  

-  Базите данни следва да покриват всички 

тематични области на ИСИС. 

                                                      
1 European Strategy Forum on Research 

Infrastructures 

По Компонент 2 допустим бенефициент е 

единствено Министерството на образова-

нието и науката. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 

 „Образование и учене през целия живот“ 

Наименование на процедурата: 

Да работим в България 

Основната цел на операцията е 

осигуряването на по-качествено и ефикас-

но образование по необходими за пазара 

на труда професии и специалности, пос-

редством целенасочени системни действия 

за подобряване на качеството на образова-

нието и адаптивността към условията за 

заетост на завършващите ученици и сту-

денти. 

Примерни допустими дейности: 

1. Изграждане и поддържане на нацио-

нална информационна платформа ,,наука 

- образование – бизнес“ за иницииране и 

развитие на съвместни научни проекти и 

за създаване, поддържане, споделяне и 

обогатяване на електронно съдържание. 

2. Изграждане на модулна система за оп-

ределяне на план-приема във висшите и 

средните професионални училища и пла-

ниране на обучението в зависимост от 

нуждите на пазара на труда на браншово и 

регионално ниво. 

3. Създаване на устойчиви партньорства 

между висшите училища, професионал-

ните гимназии и работодателите за при-

веждане на учебните програми на профе-

сионалните гимназии и висшите училища 

в пряко съответствие с потребностите на 

бизнеса. 
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4. Въвеждане на гъвкави форми на обуче-

ние във висшето /средното образование 

чрез прилагане на модел за въвеждане на 

модулно обучение за придобиване на 

професионална квалификация, включи-

телно насърчаване създаването на учебно-

тренировъчни фирми. Актуализиране на 

програмите на професионалните училища 

при необходимост, така че да отговарят 

конкретно на потребностите на бизнеса и 

на изискванията за знания във висшите 

учебни заведения. 

5. Разработване на специализирани ръко-

водства за кариерно консултиране и про-

фесионално ориентиране по търсени 

професии, включително и за трудовите и 

социални права и задължения, на канди-

дат – гимназистите и кандидат студентите 

към идентифицираните професии и обу-

чение на кариерните консултанти към 

висшите училища и в 28-те центъра за ка-

риерно ориентиране, създадени по ОП 

РЧР 2007-2013 г., за работа с тях. 

6. Създаване и въвеждане на система за 

проследяване на броя на завършили вис-

ше образование, които не са включени в 

следващи програми за обучение и са за-

почнали работа през първата година след 

завършването. 

7. Създаване и въвеждане на система за 

проследяване на броя на завършили вис-

ше образование, които са потърсили реа-

лизация в чужбина и анализ на причини-

те. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 

„Образование и учене през целия живот“ 

Наименование на процедурата: 

Адаптиране на системите за средно про-

фесионално и висше образование спрямо 

изискванията на пазара на труда в Бъл-

гария 

Операцията е насочена към пови-

шаване на пригодността на работната си-

ла, а именно актуализиране на академич-

ните и учебни програми и плановете в съ-

ответствие с изискванията на бизнеса, за-

легнали в професионалните стандарти и 

компетентностите профили на длъжности 

и професии във водещи икономически 

сектори на българската икономика. 

Примерни допустими дейности: 

1. Разработване и пилотно внедряване на 

интернет базиран модул за управление на 

академичните планове и програми спрямо 

изискванията на пазара на труда. 

2. Адаптиране на учебните планове и 

програми в професионалното образова-

ние, спрямо изискванията на пазара на 

труда. 

3. Разработване на устойчив модел за пар-

тньорска мрежа между бизнес и професи-

онално образование за продължаващо 

обучение и придобиване на нови личност-

ни и професионални знания и умения на 

педагогическите кадри, свързани с техно-

логичните процеси и бизнес средата. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3  

 „Образователна среда за активно соци-

ално приобщаване” 

Наименование на процедурата: 

Подкрепа на уязвими групи за достъп до 

висше образование 

Мерките по предложената опера-

ция ще осигурят достъпа до висше обра-
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зование в България за по-широк кръг мла-

дежи от уязвимите групи и ще подобрят 

условията за реализацията им на пазара 

на труда. 

Примерни допустими дейности: 

По Компонент 1: 

1. Осигуряване на технически приспособ-

ления за достъп до сградите и сградния 

фонд на кандидата. 

2. Осигуряване на специализирана техника 

и специализирани софтуерни програми за 

подпомагане на обучението на лица със 

сензорни и физически увреждания. 

3. Обучение на преподаватели във висши 

училища за работа със специализираните 

софтуерни програми, закупени по проек-

та. 

4. Дейности по публичност и комуника-

ция. 

5. Дейности за организация и управление 

на проекта. 

По Компонент 2: 

1. Подкрепа за продължаване на образо-

ванието в гимназиалния етап на средното 

образование. 

2. Участие на ученици, студенти, специа-

лизанти и докторанти с увреждания или 

от маргинализирани общности в канди-

дат-студентски курсове, организирани от 

висши училища, 

3. Заплащане на такси за кандидатстване 

във висши училища; 

4. Заплащане на семестриални такси; 

5. Заплащане на наем за студентски об-

щежития. 

6. Осигуряване на учебници и учебни по-

магала и др. 

7. Подкрепа за продължаване образовани-

ето на ученици и младежи чрез работа с 

родители. 

8. Преодоляване на негативни обществени 

нагласи, основани на етнически произход 

и културна идентичност (включително 

чрез провеждане на информационни кам-

пании, насочени към недопускане на дис-

криминация, основа-на на раса, етнически 

произход или религиозна принадлеж-

ност). 

9. Доброволчески дейности в уязвими гру-

пи. 

10. Адаптиране на учебни материали, кои-

то да са достъпни за лица с увреждания 

(специални образователни потребнос-

ти).Дейности по публичност и комуника-

ция. 

11. Дейности за организация и управление 

на проекта. 

 

 

 

СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014 - 2020“ 
 

Първата покана за набиране на про-

ектни предложения по Съвместна опера-

тивна програма за трансгранично сътруд-

ничество по Европейски инструмент за 

съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ 
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е с краен срок 31 май 2017г. (24:00 ч., GMT 

+ 2). 

Проектните предложения трябва да 

отговарят на една от следните специфични 

цели и приоритетни оси на Програмата: 

Специфична цел 1: Насърчаване на биз-

неса и предприемачеството в рамките на 

Черноморския басейн: 

 Приоритет 1.1: „Съвместно насърча-

ване на бизнеса и предприемачеството в 

областта на туризма и културата“ - мини-

мален бюджет 500 000евро, максимален 

бюджет 1 500 000евро 

 Приоритет 1.2: „Увеличаване на 

трансграничните възможности за търговия 

и модернизация на селското стопанство и 

свързаните сектори“ минимален бюджет 

300 000евро, максимален бюджет 

700 000евро 

Специфична цел 2: Насърчаване на ко-

ординацията при опазването на околната 

среда и съвместна действия за намаляване 

на отпадъците в морските води в басейна 

на Черно море          

 Приоритет 2.1: „Подобряване на 

съвместния мониторинг по околна среда“ 

минимален бюджет 500 000евро, максима-

лен бюджет 1 000 000евро 

 Приоритет 2.2: „Повишаване на ос-

ведомеността и съвместни действия за на-

маляване на речните и морски отпадъци“, 

минимален бюджет 300 000евро, максима-

лен бюджет 1 000 000евро 

Общата сума на средствата пре-

доставени от фонда на Европейския инст-

румент за съседство (ЕИС) в Първа покана 

за набиране на проектни предложения е 

19 655 625,60 евро. 

Предоставените безвъзмездни сред-

ства по ЕИС ще възлизат до 92 % от общи-

те допустими разходи на проекта. Българ-

ските партньори ще получават от бюджета 

на Министерство на регионалното разви-

тие и благоустройството до 8% национал-

но съфинансиране от определения им бю-

джет в проектите, в които участват. 

Бюджетът на проектите следва да 

бъде съобразен с минималните и макси-

малните параметри на съответния прио-

ритет. 

Необходимо условие за участие е 

проектът да се изпълнява в партньорство 

между минимум 3 и максимум 6 органи-

зации от най-малко 3 различни държави 

Проектите следва да са с продължител-

ност от минимум 18 месеца и максимум 30 

месеца. 

  

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

„ДУНАВ 2014 - 2020“ 
 

Програмата за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е фи-

нансов инструмент за насърчаване и ини-

цииране на проектни идеи свързани с 

преодоляване на общите предизвикателс-

тва и нужди в специфични направления, 

които да постигнат реална полза за хората 

и да изградят ефективни връзки между 

властите и организациите в Дунавския ре-

гион. 

Регионите, които програмата обх-

ваща са на територията на 9 държави-

членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, 

Германия (федерални провинции Бавария 
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и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, 

Румъния, Словения и Словакия 

и 3 държави кандидат-членки: Босна и 

Херцеговина, Сърбия, и Черна гора. Мол-

дова и четири области от Украйна (Закар-

патска, Ивано-Франковска, Одеска и Чер-

новицка област) също могат да участват в 

програмата с финансиране от страна на 

Европейския инструмент за съседство. 

Общият размер на средствата 

възлиза на 262 989 839 евро, осигурени от 

Европейския фонд за регионално разви-

тие, Инструмента за предприсъединител-

на помощ, и национално съфинансиране. 

Предвижда се и финансиране от Евро-

пейския инструмент за съседство. 

Програма „Дунав“ има четири прио-

ритетни оси:  

 Иновативен и социално ангажиран 

Дунавски регион,  

 Околна среда и културно ангажиран 

Дунавски регион,  

 Подобрена свързаност на Дунавския 

регион 

 Добре управляван Дунавски регион. 

Бенефициенти по програмата могат 

да бъдат национални, регионални и мест-

ни власти, както и неправителствени и 

частни организации. 

Втората покана за набиране на проек-

тни предложения е планирана за пролетта 

на 2017 г. 

Подробна информация относно огра-

ничителни условия ще бъде включена в 

конкретната покана. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО  „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 - 2020“ 

 
Програмата покрива цялата тери-

тория на Европейския съюз (ЕС), Норве-

гия и Швейцария.  

Краен срок за подаване на проектно 

предложение 30 Юни 2017г. 

Право на финансиране по програма 

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА имат организации, 

установени в 28-те държави–членки на 

ЕС, Норвегия или Швейцария, ако те са:  

- Национални, регионални или мес-

тни публични органи  

- Други публичноправни институ-

ции (например университети, агенции за 

регионално развитие, организации, под-

помагащи бизнеса и др.).  

- Частни организации с нестопанска 

цел.  

Програмата е съфинансирана от Ев-

ропейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР) с бюджет в размер на 359 милиона 

евро за периода 2014–2020 година. 

Тематични цели (ТЦ), приори-

тетни оси и специфични цели на прог-

рамата: 

  Тематична цел 1 (ТЦ 1): 

„Засилване на научноизследовател-

ската дейност, технологичното развитие и 

иновациите“  

Приоритетна ос 1:  

Научноизследователска дейност, 

технологично развитие и иновации 

(НИДТРИ) 

Инвестиционен приоритет 1(а):  

Укрепване на инфраструктурата, 

необходима за научноизследователска и 

иновационна дейност, подобряване на ка-

пацитета за реализиране на достижения в 

областта на научноизследователската и 
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иновационната дейност и насърчаване на 

центрове на компетентност, по-специално 

центрове, които са от интерес за Европа. 

Специфична цел 1.1:  

Подобряване на изпълнението на 

политиките и програмите за регионал-

но развитие, по-специално програмите 

за Инвестиции за растеж и работни 

места и, когато е уместно, програмите 

за ЕТС, в областта на инфраструктурата 

и капацитета за научноизследователска 

дейност и иновации. 

Инвестиционен приоритет 1(б): 

Насърчаване на инвестициите на 

предприятията в научноизследователска и 

иновационна дейност и развиване на връз-

ки и синергии между предприятията, цен-

тровете за НИРД и висшето образование, 

по конкретно на разработването на про-

дукти и услуги, на трансфера на техноло-

гии, на социалната иновация и приложе-

нията за публични услуги, на стимулира-

нето на търсенето, на изграждането на 

мрежи, на клъстерите и на отворените 

иновации посредством интелигентна спе-

циализация и подкрепа за технологични и 

приложни научни изследвания, пилотни 

линии, действия за ранно валидиране на 

продукти, усъвършенствани производст-

вени възможности и първо производство, 

по-специално в областта на Ключовите 

базови технологии и разпространението 

на технологии с общо предназначение. 

Специфична цел 1.2:  

Подобряване на изпълнението на 

политиките и програмите за регионал-

но развитие, по-специално програмите 

за Инвестиции за растеж и работни 

места и, когато е уместно, програмите 

за ЕТС, които подпомагат предоставя-

нето на иновации от участници в реги-

оналните вериги за иновации в области 

на „интелигентна специализация“ и 

възможности за иновации. 

Тематична цел 3:  

Повишаване на конкурентоспособ-

ността на МСП (ТЦ 3)  

Приоритетна ос 2:  

„Конкурентоспособност на мал-

ките и средните предприятия“ 

Инвестиционен приоритет 3(г):  

Подкрепа за капацитета на МСП за 

участие в растежа в регионални, нацио-

нални и международни пазари, както и в 

процеса на иновациите; 

Тематична цел 4 (ТЦ 4) 

Подкрепа за преминаването към 

нисковъглеродна икономика във всички 

сектори  

Тематична цел 6 (ТЦ 6) 

Опазване на околната среда и на-

сърчаване на ресурсната ефективност  

Общият бюджет от ЕФРР за прог-

рамата ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще бъде раз-

пределен равномерно сред избраните те-

матични цели. Всяка от четирите тематич-

ни цели получава дял от 25 % от наличния 

бюджет от ЕФРР (като се изключат средст-

вата, предвидени за техническа помощ). 

Партньорство 

 В проекти за междурегионално сът-

рудничество по програмата може да учас-

тват: 

- Партньори от май-малко три стра-

ни, като двама от партньорите трябва да 

бъдат от страни - членки на ЕС; 

- Оптимален брой на партньорите в 

един проект - от 5 до 10 партньора; 

 Партньорството следва да доприна-

ся за ефективното изпълнение на проекта 

и за отразяване на целите му.  
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Институциите/органите, отговорни за 

разработване и прилагане на политики по 

тематичните области на програмата (на-

учни изследвания и иновации, конкурен-

тоспособност на МСП, икономика с ниска 

въглеродна интензивност, околна среда и 

ресурсна ефективност) са основаната целе-

ва група на програмата. Прякото им учас-

тие или включване в групите на заинтере-

сованите страни по проектите е предпос-

тавка за успешно постигане на целите на 

проектите, което допринася за засилване 

на въздействието на проектите върху 

ефективността на националните, регио-

нални и местни политики в целия евро-

пейски съюз. 

 

 

Фокусът на Варна – Европейска 

младежка столица 2017 г. е в сферата на 

социалните иновации и по-специално в 

развиването на социалното предприема-

чество. Концепцията представя стремеж 

към комбиниране на социалните инова-

ции и особеностите на Варна, като едно от 

най-големите черноморски пристанища в 

Източна Европа. 

Посредством поредица от събития и 

мероприятия, целта е Варна да се транс-

формира в хъб на социалните иновации, 

свързваща точка на младите хора от чер-

номорския регион, югоизточна и източна 

Европа, европейските младежки столици 

и побратимените градове на Варна от цяла 

Европа. 

Чрез Варна – Европейска младежка 

столица 2017 г. градът ще се превърне в 

свързваща точка за иновации, което ще 

даде много възможности за участие, креа-

тивност, отворени платформи за сътруд-

ничество, неформално образование и ал-

тернативно мислене. 

В концепцията на инициативата са 

заложени следните хоризонтални прио-

ритети, които са ключови теми на евро-

пейско ниво: 

1. Активно участие на младите хора в об-

ществото; 2. Отворени пространства за 

младежка култура; 3. Неформално обуче-

ние и междупоколенчески диалог; 4. Ино-

вациите в младежката заетост; 5. Мулти-

културализъм и интеграция; 6. Междуна-

родно младежко сътрудничество; 

Посочените приоритети намират 

отражение в следните ключови направле-

ния: 

1. Черноморски младежки център; 2. 

InnoThinkTank; 3. Варненска доброволчес-

ка служба; 4. InnoCenter; 5. Варна Младеж-

ко Участие; 6. Мрежа на младежки цент-

рове и читалища; 7. The Youth Pro; 8. Мла-

дежка медийна академия Варна; 9. 

InnoJump; 10. FUNCITY+; 11. Проект За 

ВАРНА – ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА 2017 
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Милиони; 12. Мрежа на европейски мла-

дежки столици; 13. InnoMove; 14. Варна на 

картата.Чрез многообразие от събития, 

реализиране на проекти и участие в раз-

нообразни форми на обмен на идеи и 

добри практики, стремежът е чрез иници-

ативата Варна – европейска младежка сто-

лица 2017 да се осигури широка платфор-

ма за сътрудничество за всички. 

 

 

Източник: Bidbook, Varna 2017 – European 

Youth Capital Candidate 

 

 

В поредицата от събития в обхвата на инициативата, Икономически университет – Варна, 

заедно със Студентски съвет при ИУ-Варна ще участват чрез иницииране на следните по-

значими събития, които ще бъдат проведени под егидата Варна – Европейска младежка сто-

лица 2017: 

 

 
Наименование /тема/ на 

събитието 
Организатори Време и място 

ABLE Mentor Варна Сезон 5 

Проектът е разработен и се администрира от Асоциа-

цията на българските лидери и предприемачи (ABLE), а 

за град Варна се администрира от Студентски съвет, 

клуб "Млад предприемач" и Кариерен център към ИУ - 

Варна. 

Март, април, май, 2017 

г. ИУ-Варна 

Национално състезание за 

дигитално есе по предприе-

мачество 

Клуб “Млад предприемач” и Студентски съвет към ИУ 

– Варна 

Април, 2017 г. 

Награждаване на учас-

тниците – 27 април, 

2017 г. 

Състезание на финансовите 

пазари 
BenchMark и Студентски съвет към ИУ – Варна Април, 2017 г. 

XVIII-та Варненска сту-

дентска универсиада 

Община Варна с подкрепата на Студентски съвет към 

ИУ – Варна 
Април, 2017 г. 

Курс по “Международно 

бизнес право” 
Фондация Fulbright и Студентски съвет към ИУ – Варна 

ИУ-Варна, 04 – 08 април, 

2017 г., 

17:00 – 20:00 ч. 

Форум “Кариери” 2017 г. Студентски съвет и Кариерен център към ИУ – Варна 

Галерия “Академика” на 

ИУ – Варна, 05, 06 и 07 

април, 2017 г. 

10:00 – 14:00 ч. 

Dolls Talks - Успелите дами 

споделят... 

Dolls България и Клуб “Млад предприемач” към Студен-

тски съвет на ИУ – Варна 

Зала „Аула“ на ИУ-

Варна, 08.04.2017 г. 

10:30 – 17:30 ч. 

Dolls Academy 
Dolls България и Клуб "Млад предприемач" към Сту-

дентски съвет към ИУ - Варна 

Март, април, 2017 г., 

ИУ-Варна 

Акция по кръводаряване 
Районен център по трансфузионна хематология – Варна 

с подкрепата на Студентски съвет към ИУ – Варна 

Спортен комплекс на 

ИУ – Варна 10 април 

2017 г. 

08:30 – 12:30 ч. 

Форум "Първи стъпки в 

бизнеса" 

Студентски съвет към ИУ - Варна и клуб "Млад предп-

риемач" 

25 април, 2017 г., ИУ-

Варна, зала 128 

19:00 – 21:30 ч. 

Семинар по студентско 

самоуправление 
Студентски съвет към ИУ – Варна 

СОК “Камчия” 

21 и 22 април 2017 г. 
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“Бизнесът в действие” 
AIESEC с подкрепата на Студентски съвет към ИУ – 

Варна 

ИУ – Варна 

22 и 23 април 2017 г. 

Младежки форум „Компе-

тенциите на кадрите от 

образователното направле-

ние „Туризъм“ 

Колеж по туризъм при ИУ – Варна с подкрепата на 

Студентски съвет 

27 април 2017 г., ИУ-

Варна 

Студентска научна конфе-

ренция 

Икономически университет – Варна, отдел “НИДД” с 

подкрепата на Студентски съвет 

Зала 446, ИУ-Варна 

10 май 2017 г. 

09:00 – 14:00 ч. 

VIII Международна научна 

конференция "Икономика-

та в променящия се свят - 

национални, регионални и 

глобални измерения" (ИПС-

2017) 

Икономически университет - Варна, съвместно с Инс-

титут за икономически изследвания на БАН и Варненс-

ка търговско-индустриална камара 

Май, 2017 г., ИУ-Варна 

“Вечер на талантите” – 

концерт с участие на сту-

денти 

Студентски съвет към ИУ – Варна 

Зала “Аула” на 

ИУ – Варна 

17 май 2017 г. 

Закриващо събитие на про-

ект “ABLE Mentor – Варна, 

сезон V” 

Клуб “Млад предприемач”, Кариерен център и Студент-

ски съвет към ИУ – Варна 

Зала “Аула” на 

ИУ – Варна 

27 май 2017 г. 
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Основна цел на Сектор „Управление 

на проекти”: 

  Да създаде необходимите предпоставки 

за ефективно оползотворяване на възможности-

те за финансиране на проекти, насочени към 

повишаване качеството на обучението и научно-

изследователската работа на преподавателите, 

студентите, докторантите и служителите, по-

добряване на материалната база, информацион-

ната и комуникационната среда и други области 

от дейността на университета. 

  Основни функции на Сектор” Управ-

ление на проекти”: 

 Организира и координира дейностите на уни-

верситета в областта на проучването, подготов-

ката, кандидатстването по проекти, финансира-

ни по линия на международни и национални 

програми, както и контролира тяхната реализа-

ция 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 „Управле-

ние 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, конкурси и грантови 

схеми до основни (факултети, департамент, ко-

леж и катедри), обслужващи и административни 

звена на университета. 

• Подпомага процеса на кандидатстване - подго-

товка на апликационна форма, бюджет и всички 

съпътстващи ги основни и подкрепящи доку-

менти съгласно изискванията на конкретната 

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. 

 

 

 

 

 

СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” – ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ 
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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 

Страница на Сектор „Управление на проекти“ 

Екип „Управление на проекти“ 

 

  

Мирослава Иванова 

Ръководител 

miraivanova@ue-varna.bg 

Тел: 0882164787 

Влади Куршумов 

Експерт 

vl_kurshumov@ue-varna.bg 

Тел: 0882164550 

 

 

Последвайте ни във Facebook 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 

 
 

СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“ 
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