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В ТОЗИ БРОЙ 
 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“   

ПРЕДСТОЯЩО: 

ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИ-

ТЕТИ … 

 

ФОНД  

„НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

ТЕКУЩИ КОНКУРСИ: 

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ НА 

ИУ - ВАРНА: 

Текущи проекти 

Приключили проекти 

Проектни предложения в 

процес на оценка 

 

НА ФОКУС:  

EURAXESS CAREER 

DEVELOPMENT TOOL 

 

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВА-

НИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН 

РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 

ОБХВАТ И ЦЕЛИ 

НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ 

 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА 

ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕС-

КО ПРОСТРАНСТВО 

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХА-

НИЗЪМ 

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2021 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

В Заключенията на Европейския съвет относно Съоб-

щението за укрепване на европейската идентичност чрез об-

разование и култура държавите членки на ЕС, Съветът и Ев-

ропейската комисия се насърчават до 2024 г. да съдействат за 

създаването на двадесет „европейски университета“, състоя-

щи се от мрежи, включващи от 4 до 6 университета в целия 

ЕС.  

Целта е да се осигури възможност на студентите да 

получат образователно-квалификационна степен чрез ком-

биниране на обучение в няколко държави членки, както и да 

се допринесе за международната конкурентоспособност на 

европейските университети.  

В дългосрочен план пред „европейските университе-

ти“ са поставени следните цели: 

Ø  постигане на по-единен и по-силен Европейски съ-

юз, отворен за широкия свят, чрез изграждане на доверие 

между институциите за висше образование в целия ЕС; 

Ø  насърчаване на общите европейски ценности и ук-

репване на европейската идентичност чрез обединяване на 

ново поколение европейци, които могат да си сътрудничат и 

да работят в различни европейски и глобални култури, на 

различни езици и отвъд границите, сектори и академични 

дисциплини; 

Ø  постигане на значителен напредък по отно-
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шение на качеството, производителността, 

привлекателността и конкурентоспособ-

ността на европейските институции за 

висше образование и принос към евро-

пейската икономика на знанието, заетостта, 

културата и благосъстоянието чрез най-

добро прилагане на иновативни педагоги-

ки и стремеж да се превърне в реалност т. 

нар. „четиристранна спирала за иновации“ 

(quadruple helix – моделът включва инсти-

туции за висше образование, представите-

ли на индустрията, правителството и граж-

данското общество).  

„Европейските университети“ ще 

бъдат ключови фактори за промяна в сис-

темите на висшето образование, научните 

изследвания и иновациите в Европа и тях-

ната насоченост към обществото и иконо-

миката. 

Целта на инициативата е да доведе 

до нови промени в политиките в областта 

на висшето образование. Европейската ко-

мисия ще работи заедно с националните 

власти, за да преодолее правните бариери, 

с които могат да се сблъскат институциите 

за висше образование по време на прила-

гането на проекта. Ще се проучи и възмож-

ността за присъждане на европейска обра-

зователна степен в резултат на проведеното 

обучение. От европейските университети се 

очаква да се ангажират в сътрудничество с 

националните си органи да работят за пос-

тигането на съответните цели на политики-

те, в т.ч. и: 

Ø  предоставяне на учебни курсове 

на повече от един език; 

Ø  автоматично признаване на ака-

демични квалификации и учебни периоди 

в чужбина; 

Ø  европейската студентска карта, 

след като стане напълно функционираща и 

др. 

Предвижда се осъществяването на 

пилотна фаза за изпълнение на първите 

проекти, която ще продължи 3 години и 

ще се финансира по програма „Еразъм+“.  

Първата покана ще се публикува 

през м. октомври 2018 г. със срок за канди-

датстване 28 февруари 2019 г., като самите 

проекти ще стартират на 1 октомври съща-

та година.  

Кандидатстването ще бъде центра-

лизирано към EACEA на ЕК  Пилотните 

дейности по поканите през 2019 и 2020 го-

дина ще апробират различни модели за 

прилагане на концепцията за „европейски 

университети“ и ще позволят оценка на 

основните компоненти преди пълното ѝ 

въвеждане през 2021 година. Пилотната 

фаза ще подкрепи институциите за висше 

образование при учредяването на съвмест-

ни мрежи, в идеалния случай между 3 и 6 

партньора, с възможност за асоцииране на 

академични и неакадемични партньори и 

за по-нататъшно развитие на самата мре-

жа. Участващите организации могат да бъ-

дат със следните статути: 

Ø  кандидат/координатор (който но-

си и пълната отговорност за изпълнението 

на проекта, в т.ч. и по отношение на фи-

нансовите и юридическите ангажименти); 

Ø  пълноправни партньори; 

Ø  асоциирани партньори. 

Кандидат може да бъде всяка инсти-

туция за висше образование от държава 

членка на ЕС. Тя кандидатства от името на 

всички институции, участващи в мрежата и 

трябва да притежава валидна Харта за 

висше образование „Еразъм“ (ECHE). 

„Европейският университет“ е тран-

снационален алианс и следва да включва 

минимум три институции за висше обра-

зование от най-малко три държави членки 

на ЕС.  

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
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Освен този минимум всяка институ-

ция за висше образование или публично-

частна организация, работеща в областта 

на образованието и обучението, научните 

изследвания и/или иновациите, намираща 

се в която и да е от страните по програма 

„Еразъм+“, може да участва като пълноп-

равен или асоцииран партньор. Така съз-

дадените алианси ще споделят дългосрочна 

обща стратегия, основана на обща визия и 

споделени ценности, на различни нива на 

организацията (например мениджмънт, 

академични среди, професионална подк-

репа, академичен състав и студенти) и в 

различни области на дейност (напр. обра-

зование, научни изследвания и/или инова-

ции).  

Целта е да се надграждат техните 

взаимно допълващи се силни страни и да 

се постигне високо ниво на засилено и ус-

тойчиво сътрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децентрализираните дейности по Програма „Еразъм +“ за България се 

управляват от Център за развитие на човешките ресурси - Националната агенция 

"Еразъм +", а централизираните дейности се осъществяват от Изпълнителна 

агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA). 

 

Източници: 

Център за развитие на човешките ресурси (http://hrdc.bg/) 

Европейска комисия (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/opportunities_bg) 

 

http://hrdc.bg/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b6%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://hrdc.bg/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_bg
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КОНКУРС 

БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2018 г. 

 

Цели на конкурса: 

Целта на конкурса е да стимулира и да 

подпомага разпространението на високо-

качествено научно знание чрез издаването 

и разпространението на рецензирани и 

индексирани български научни перио-

дични издания с поне тригодишна исто-

рия. 

Допустими кандидати: 

Допустими по тази процедура са 

само кандидати, които издават българска 

научна периодика, която е: 

- Рецензирана и индексирана; 

- С документирана редакционна по-

литика, включително с утвърдени етични 

норми за публикуване, поместени на ин-

тернет страницата на периодичното изда-

ние; 

- С редовен график на публикуване 

(минимум три издадени книжки годишно) 

и с поне тригодишна история на перио-

дичното издание. 

Минимален/ максимален размер 

на финансиране: 

Минималната сума за всеки отделен 

проект е 4 000 лв.  

Максималната сума за всеки отде-

лен проект е 7 000 лв.  

Финансиране: 100% от общия размер на 

допустимите разходи на проекта. 

Етапи и срок на изпълнение: 

Проектите се изпълняват на един 

етап. 

Срок за изпълнение на одобрените 

проекти: 12 месеца. 

Допустими разходи: 

 

1. Преки разходи за:  

 консумативи;  

 предпечатна подготовка;  

 печат;  

 книговезна обработка;  

 разходи за персонал (набор, печат и 

подвързване, разработване на уеб-версия); 

 разходи за усъвършенстване, актуа-

лизиране и поддържане на интернет стра-

ницата на периодичното издание. 

2. Непреки разходи 

Срок за кандидатстване: 12.09.2018 г.

 

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“  

ТЕКУЩИ КОНКУРСИ 
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КОНКУРС 

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – 

КИТАЙ “ 

 

Цели на конкурса: 

Целта на настоящата процедура е под-

крепа на дейности, свързани с междуна-

родно научно-техническо сътрудничество 

за осъществяване на преки контакти меж-

ду учени и научни колективи от универси-

тети и научни институции на България и 

държавите, включени в Годишната опера-

тивна програма на Фонд „Научни изслед-

вания“. 

Научни области: 

- биотехнологии; 

- устойчиво земеделие; 

- информационни и комуникационни тех-

нологии; 

- енергетика и опазване на околната среда; 

- медицински науки; 

- химия и инженерна химия; 

- физически науки; 

- технически науки; 

- икономика и мениджмънт. 

 

Минимален/ максимален размер на 

финансиране: 

Минималната сума за всеки отделен про-

ект е 18 000 лв.  

Максималната сума за всеки отделен про-

ект е 28 000 лв.  

Финансиране: 100% от общия размер на 

допустимите разходи на проекта. 

Етапи и срок на изпълнение: 

Проектите се изпълняват на един етап. 

Срок за изпълнение на одобрените проек-

ти: 24 месеца. 

 

Допустими разходи: 

1. Преки разходи за:  

 персонал;  

 командировки;  

 външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта;  

 материали, консумативи и други 

допустими разходи, пряко свързани с из-

пълнението на проекта.  

2. Непреки разходи 

Срок за кандидатстване: 25.09.2018 г.
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КОНКУРС 

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – 

ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА“ 

 

Цели на конкурса: 

Целта на настоящата процедура е под-

крепа на дейности, свързани с междуна-

родно научно-техническо сътрудничество 

за осъществяване на преки контакти меж-

ду учени и научни колективи от универси-

тети и научни институции на България и 

държавите, включени в Годишната опера-

тивна програма на Фонд „Научни изслед-

вания“. 

Научни области: 

Ще бъдат финансирани проекти във всич-

ки научни области, включително хумани-

тарните и социалните науки. 

Минимален/ максимален размер 

на финансиране: 

Минималната сума за всеки отделен про-

ект е 8 000 лв.  

Максималната сума за всеки отделен про-

ект е 12 000 лв.  

Финансиране: 100% от общия размер на 

допустимите разходи на проекта. 

Етапи и срок на изпълнение: 

Проектите се изпълняват на един етап. 

Срок за изпълнение на одобрените проек-

ти: 24 месеца. 

Допустими разходи: 

1. Преки разходи за мобилност:  

 пътни разходи, в т. ч. за вътрешен 

транспорт;  

 дневни разходи;  

 квартирни разходи. 

2. Непреки разходи 

Срок за кандидатстване: 25.09.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Електронен информационен бюлетин, брой 3, август 2018 

Страница 7 от 31 

 

  

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 „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 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 конт-

рол 

Работен пакет (РП) 2. Разработване 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 

Дейности по РП3: Организиране на летни 

училища; Организиране на семинари; Ор-

ганизиране на събитие за комуникация и 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ  

НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 
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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 

 

 
 

Постигнати резултати: 

• Разработена учебна документация 

по магистърска програма „Конкурентно и 

бизнес разузнаване“, в т.ч. квалификаци-

онна характеристика, учебен план и учеб-

ни програми; 

• Проведено лятно училище с участи-

ето на общо 50 студенти; 

 Проведени са редица международ-

ни срещи за обмяна на опит сред парт-

ньорите по проекта; 

• В процес на разработка са следните 

интелектуални продукти: (i) учебни моду-

ли; (ii) справочник за оцеляване на предп-

риемача; (iii) интерактивна среда за обуче-

ние. 

 

 
 

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; д-р Цанко Иванов 

Счетоводител: Станислава Захариева 

 

Web страница на проекта:  

http://cien.ase.ro 
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Проект 

„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти 

и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще“ 

 

Бенефициент: Икономи-

чески университет – Варна 

Бюджет на проекта: 

362 910,42 лв. 

Финансиране от Европейски 

социален фонд: 308 473,86 

лв. 

Национално финансиране: 54 436,56 лв. 

Период на изпълнение: 02.06.2017 г. – 

31.12.2018 г. 

Общата цел: Да се подобри цялостната 

среда за развитие на научноизследователс-

ката дейност в Икономически университет 

- 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. 

Основни дейности: 

 Мобилност на студенти, докторанти, пос-

тдокторанти и изследователи; 

 Популяризиране на науката и научните 

изследвания; 

 Осигуряване на достъп до обучения; 

 Развитие на капацитета и мотивиране на 

докторанти, постдокторанти и преподава-

тели; 

 Организиране на национални и между-

народни научни форуми; 

 Подкрепа за участие в международни 

научни форуми и публикации в междуна-

родно признати списания; 

 Осигуряване на достъп до научни бази 

данни и научна информация; 

 Провеждане на курс, свързан с управле-

ние на интелектуалната собственост и др. 

 
Постигнати резултати към юли 2018: 

 Организирани национални научни 

форума с участието на студенти, докто-

ранти, постдокторанти и преподаватели; 

 Организирани курсове за повиша-

ване на квалификацията на докторанти, 

постдокторанти и преподаватели; 

 Осигуряване на достъп до междуна-

родни научни форуми и такси за публи-

кации  международно признати научни 

издания за докторанти, постдокторанти и 

преподаватели; 

 Закупени над 320 научни заглавия 

 Осигурен достъп до световно извес-

тни научни бази данни; 

 Закупени материали и консумативи 

за лабораторни изследвания и др. 

Екип за организация и управление: 

Ръководител: проф. д-р Веселин Хаджиев 

Координатори: гл. ас. д-р Влади Куршу-

мов и гл. ас. д-р Иван Апостолов 

Юрист: Ива Игнатова 

Технически сътрудник: Ива Банкова 

Счетоводител: Станислава Захариева 
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Проект 

„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 

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.). 
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 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. 

 
Екип за организация и управление: 

Ръководител:  доц. д-р Петя Данкова 

Координатор: Мирослава Иванова 

Експерти:  

ст. пр. Дияна Митева 

ст. пр. Кръстана Иванова 

д-р Невена Добрева 

ас. Петър Петров 

Счетоводител: Гергана Нанева 

 

Проект 

 Център за компетентност  

„Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ 

 

Бенефициент (партньори по проекта) 

 Университет за национално и све-

товно стопанство 

 Икономически университет – Варна 

 Технически университет – Габрово 

 Пловдивски университет "Паисий 

Хилендарски" 

 Русенски университет "Ангел Кън-

чев" 

 Институт по информационни и ко-

муникационни технологии – Бъл-

гарска 

академия на науките 

Бюджет: 13 333 868,86 лв. 

Срок за изпълнение на проекта: март 

2018 г. - декември 2023 г. 

Програма: ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, Приоритетна ос 1 

„Научни изследвания и технологично раз-

витие“ 

Цел: Общата цел е изграждане и обезпе-

чаване на дейността на научен комплекс на 

най-високо ниво с концентрация на най-

върховите постижения в областта на ИКТ-

инфраструктура и на оптимален научно-

изследователски потенциал. Конкретно се 

цели създаване на Център за компетент-

ност в сфера "Информатика и ИКТ" за ди-

гитализация на икономиката в среда на 

Големи данни, в който научните изследва-

ния, технологичното развитие и иноваци-

ите ще бъдат напълно интегрирани, в съ-

ответствие с най-добрите световни стан-

дарти и практики, което ще се гарантира 
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от изключително иновативното решение, 

предвидено в настоящия проект, комби-

нирано с най-надеждния научен колектив 

в областта, привлечен към проекта. Цен-

търът за компетентност цели пълна интег-

рация на научни изследвания с развитието 

на новите и нововъзникващите технологии 

с внедряване на резултатите от научните 

изследвания в практиката и икономиката 

и за развитие на иновационни дейности. 

Основни дейности: 

1. Дейности, свързани с изграждане и обо-

рудване на ЦК;  

2. Дейности в рамките на ЦК, свързани с 

провеждане на независими НИРД;  

3. Дейности, свързани с широко разпрост-

ранение на резултатите от научните изс-

ледвания, при неизключителни и недиск-

риминационни условия, включително 

чрез преподаване, бази данни със свободен 

достъп, открити публикации или софтуер 

с отворен код;  

4. Дейности по трансфер на знания, когато 

се извършват от научноизследователската 

организация или инфраструктура;  

5. Дейности за организация и управление 

на проекта;  

6. Дейности по информиране и публич-

ност;  

7. Дейности по независим външен одит. 

Индикатори за изпълнение: 

Научни публикации сред първите 10 % от 

най-цитирани по приоритетните области 

на ИСИС-4% 

- Съвместни научноизследователски про-

екти, разработени между центровете (ЦВП 

и ЦК) и бизнеса-5 бр. 

- Новопостроени инфраструктурни комп-

лекси в ЦВП и ЦК-1 бр. 

- Научни изследвания, иновации: Брой 

нови изследователи в подпомогнатите су-

бекти-32 Еквивалент на пълно работно 

време; 

- Научни изследвания, иновации: Брой 

изследователи, работещи в подобрени 

инфраструктурни обекти за научни изс-

ледвания-32 Еквивалент на пълно работно 

време; 

- Публични разходи за научноизследова-

телска и развойна дейност (GOVERD плюс 

HERD) финансирани от предприятията 

като % от БВП- 100 %. 

Екип от страна на ИУ-Варна: 

Координатор за ИУ-Варна: доц. д-р Юли-

ан Василев 
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Проект "Студентски практики" - Фаза 1 

 
 

Оперативна програма: Наука и образо-

вание за интелигентен растеж 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос 2: Образование и учене 

през целия живот 

Бенефициент: МОН, ИУ – Варна е в ро-

лята на партньор по проекта 

Цели на проекта: 

 да се подпомогне подобряването на 

качеството на образование в съответствие с 

потребностите на пазара на труда; 

 да се улесни прехода от образова-

телните институции към работното място 

и да се повиши успешната реализация на 

младите хора на трудовия пазар; 

 да се подпомогне и насърчи изг-

раждането на стабилни партньорства 

между образователните институции и 

бизнеса; 

 да се увеличат стимулите на студен-

тите за участие в допълнително практи-

ческо обучение в реална работна среда; 

 да се стимулира нарастването на 

броя на студентите, които си намират ра-

бота непосредствено след дипломирането; 

 да се осигурят предпоставки за 

осъвременяване на учебните планове, пре-

подаваните дисциплини, курсове и теми 

според нуждите на пазара на труда; 

 да се подпомогне създаването на устой-

чиви механизми и възможности на рабо-

тодателите за подбор на студенти; 

Постигнати резултати за проекта като 

цяло: 

 Над 100 000 регистрирани участни-

ци в проекта 

 Над 40 000 студенти, завършили ус-

пешно практика в реална работна среда 

Резултати за ИУ-Варна: 

 Над 1100 сключени договори със 

студенти; 

 Над 90 сключени договори с  рабо-

тодатели.

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ  

НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ПРЕЗ 2017 г. 
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Проект "Студентски практики" - Фаза 1 

 
Оперативна програма: Наука и образо-

вание за интелигентен растеж 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос 2: Образование и учене 

през целия живот 

Бенефициент: Министерство на образо-

ванието и науката 

Икономически университет – Варна е в 

ролята на партньор по проекта 

Срок на изпълнение: 24 месеца 

Дата на стартиране: 29.03.2016 г. 

Дата на приключване: 29.03.2018 г. 

Общ бюджет: 28 000 000лв. 

Общи цели на проекта: По отношение на 

потребността от разширяване на обхвата 

на образователната услуга, посредством 

възможностите на оперативната програма, 

се цели системата от студентски стипен-

дии да получи допълнителен ресурс, кой-

то да направи следването по-достъпно и 

насочено към приоритетните области на 

икономиката. 

По отношение на потребностите, свързани 

със съдържанието на образователния про-

дукт, чрез система от стипендии се цели 

стимулиране на обучението в области от 

висшето образование, определени като 

приоритетни за страната. 

Специфични цели на проекта: 

- Допълване на съществуващата в Репуб-

лика България система за предоставяне на 

студентски стипендии, награди и кредити 

с използването на финансиране от Евро-

пейския социален фонд. 

- Насърчаване на младите хора да развиват 

творческия си потенциал и иновативност 

чрез създаване на атмосфера на академич-

на конкуренция. 

- Създаване на условия за намаляване на 

съществуващите диспропорции между 

актуалните потребности на трудовия па-

зар и профила на обучение във висшите 

училища. 

- Създаване на условия за повишаване 

привлекателността на специалности, по 

които се усеща дефицит на пазара на тру-

да. 

Постигнати резултати от изпълнението на 

проекта като цяло: 

Стипендии за успех: 

Разпределени квоти: 34070 

Класирани студенти общо: 32102 

Изплатена сума за стипендии за успех: 

21 151 680 лв. 

Стипендии за специални постижения: 
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Разпределени квоти: 37604 

Брой предоставени стипендии: 24095 

Изплатена сума за стипендии за специал-

ни постижения: 6 040 040 лв. 

Проект 

Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно-рекреационна зона 

 

 
 

Програма: "Варна - Европейска 

Младежка Столица" 

Ключово направление: Иновати-

вен мозъчен тръст (Inno Think Tank) 

Бенефициент: Икономически уни-

верситет – Варна 

Договор за безвъзмездно финан-

сиране: Договор № 27/ 07.08.2017 г. 

Бюджет на проекта: 

Общ бюджет: 9965 лв., от които 

7965 лв. финансова подкрепа от Община 

Варна по Програма „Варна – Европейска 

младежка столица“ и 2000 лв. осигурени 

собствени средства от Икономически уни-

верситет – Варна. 

Продължителност на проекта: 

07.08.2017 г. – 17.11.2017 г. 

Основна цел: 

Проектът има за основна цел да 

предложи адекватни и приложими вари-

анти за превръщане на два несъседни 

градски терена, разположени в гъсто насе-

лена жилищна част на гр. Варна, в прите-

гателна и атрактивна зона, предназначена 

за спортно – рекреационна дейност пре-

димно от младото население на град Вар-

на. Ревитализацията на съществуващите 

пространства, които към момента включ-

ват свободно междублоково пространство, 

игрално поле и детска площадка, ще бъде 

постигната посредством включване на 

спортни площадки от различен тип, в т.ч.: 

съвременна и обезопасена площадка за 

игра на деца, мини футбол, волейбол, бас-

кетбол, тенис, фитнес и други. 

Специфични цели: 

1. Да се организира работна група, която 

под формата на работилница да генерира 

идеи за преустройство на терените 

2. Да се установят ограничителните усло-

вия относно начина на застрояване на кон-

кретните терени, заложени в общия уст-

ройствен план на град Варна. 

3. Да се извърши архитектурно заснемане 

на терените. 

4. Да се разработи архитектурен идеен 

проект за всеки терен. 

5. Да се представят разработените идейни 

проекти на вниманието на лицата, взема-

щи решения за провеждането на местни 
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политики относно градското развитие и 

обсъждане на неговата функционалност, 

приложимост и адекватност от институ-

ционална гледна точка. 

6. Да се изработят архитектурни макети за 

визуализация на идейните проекти след 

тяхното обсъждане. 

7. Да се инициира и осъществи обществен 

дебат с участието на заинтересовани стра-

ни и лицата, вземащи решения и да се 

стимулира гражданското участие на мла-

дите хора на град Варна. 

 
Основни дейности: 

1. Организация и управление 

2. Популяризиране на проекта 

3. Предпроектни проучвания 

4. Проектиране идеен проект 

5. Работна среща за обсъждане на 

идейния проект 

6. Изработка на макет по одобрен 

идеен проект 

7. Разпространение на резултатите 

от проекта; 

Постигнати резултати: 

- Организирани и проведени две ра-

ботни срещи с участието на общо 115 

представители на студенти, граждани, 

местна администрация и др.; 

- Установени ограничителни условия 

относно начина на застрояване на конк-

ретните терени, заложени в общия уст-

ройствен план на град Варна; 

- Осъществено е архитектурно засне-

мане на терените, обект на проекта, в.т. 

заснети показатели и разработено функ-

ционално зониране; 

 

 
- Разработени общо два броя архи-

тектурни идейни проекта, по един за всеки 

терен. За всеки терен са изработени ситуа-

ции, 3D визуализации, презентационни 

табла. 
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- Проведена работна среща с Главния 

архитект на Община Варна и главен екс-

перт „Благоустрояване”,  отдел „Общинс-

ка инфраструктура”,  дирекция „Инже-

нерна инфраструктура и благоустроява-

не”; 

- Изработени два архитектурни маке-

та в мащаб 1:200 с видни заложените фун-

кции 

- Проведено анкетно проучване сред 

144 души, като част от иницииран общест-

вен дебат по темата. 

Екип за управление и изпълнение на 

проекта: 

Проф. д-р Константин Калинков – ръ-

ководител на проекта 

Докторант Миглена Станева - Тодорова 

– координатор 

Докторант арх. Антоан Влаев – експерт 

Арх. Димитър Ангелов – експерт 

Галина Андреева – счетоводител 

Проект 

"Разработване на иновативна методология за преподаване на бизнес информатика“ 

(DIMBI)“ 

  Програма: Еразъм + 

  Ключова дейност: 2. Стратегически 

партньорства 

Област: Висше образование 

  Договор: 2015-1-PL01-KA203-016636 

  Водеща организация: Университет 

„Ян Визиковски“, гр. Полковице, Полша 

  Партньори:  

 Икономически университет - Варна;  

 Икономически университет – Вроцлав, 

Полша;  

 Paragon Europe Ltd., Малта 

Общ бюджет на проекта: 111 232 евро 

Бюджет за ИУ-Варна: 22 996 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 

нова учебна прог-

рама, 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 

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 

методология. 

http://www.dimbi.eu/
http://www.dimbi.eu/
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 Подготовка на портал за обучение и ко-

муникация. 

 Осъществяване. 

 Разпространение на резултатите от инте-

лектуалния труд. 

 Разпространение на резултатите от про-

екта. 

Постигнати резултати: 

Разработени са следните: 

 Учебни програми по „Бизнес интелиген-

тност“ и „Складове за данни“ 

 Методологии за обучение по „Бизнес ин-

телигентност“ и „Складове за данни“ 

 Интерактивни книги за „Бизнес интели-

гентност“ и „Складове за данни“ 

 Разработен портал за обучение и кому-

никация 

Екип за управление и изпълнение: 

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 

 

 

„Career development tool„ е основен функционален раздел в EURAXESS портала. Достъпен е 

директно от начална страница и остава виден при сърфиране в други раздели на портала. 

 

 
 

НА ФОКУС: EURAXESS CAREER DEVELOPMENT TOOL 

https://euraxess.ec.europa.eu/career-development
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Ресурсите в раздел Career development tool са профилирани за начинаещи в кариерното 

ориентиране изследователи, такива, които искат да влязат в нов сектор „Career beyond aca-

demia”, както и към тези, които искат да открият обучителни материали. 

За всяка от двете категории изследователи “New to career development” и “Career beyond 

academia”, съответнияt раздел включва инструменти за самооценка, анализи, изводи и ре-

зултати от проучвания по темите за кариерно развитие на изследователи в различен етап от 

развитието и кариерата си.  

 

 
 

 
 

https://euraxess.ec.europa.eu/career-development/researchers#career-tabs-find-training-resources
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ОП НОИР е Програма с мултифондово финансиране от Европейския фонд 

за регионално развитие и Европейския социален фонд. Фокусът е върху развитие 

на науката и образованието и тяхното интегриране с икономическото развитие на 

страната.  

В обхвата на програмата влизат две основни задачи: 

 Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от 

България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и прио б-

щаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”);  

 Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, 

съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.  

Основните цели на програмата се заключават в:  

 повишаване на инвестиции  за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП,  

 намаляване на процент  на преждевременно напуснали  училище до под 11%;  

 увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от х о-

рата между 30 и 34 годишна възраст.  

ОП НОИР е структурирана в четири приоритетни оси, една от които „Те х-

ническа помощ и обхваща най-общо 4 инвестиционни приоритета.  

 

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1  

„Научни изследвания и техноло-

гично развитие“ 

Финансира се от Европейски фонд за 

регионално развитие и обхваща след-

ните специфични цели:  

1) Развитие на върхови и пазарно-

ориентирани научни изследвания;  

2) Подобрение на териториално и те-

матично разпределение на научни 

инфраструктури с цел развитие на 

регионална интелигентна специали-

зация; 3) Увеличаване на участието на 

български изследователи в междуна-

родно сътрудничество. Бюджетът въз-

лиза на близо 560 млн. лв. като очак-

ванията са значителни средства по ОС 

1 да бъдат инвестирани за развитие 

на центрове за върхови постижения и 

центрове за компетентност като ос-

новни средища за провеждане на ви-

сококачествени научни изследвания и 

иновации. Друга част са предвидени 

за инвестиране в научно-

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕ-

ЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 - 2020 
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изследователска инфраструктура от 

регионално и национално значение и 

за подпомагане на модернизацията 

на висшите училища и научните ор-

ганизации.  

ПРИОРИТЕТНА ОС № 2  

„Образование и учене през целия 

живот“ 

Финансира се от Европейки социален 

фонд и обхваща бюджет от близо 

504,6 млн. лв. В изпълнение на прио-

ритетната ос, водещи са следните 

специфични цели:  

1) Подобряване на постиженията на 

децата и учениците в овладяването на 

ключови компетентности;  

2) Намаляване броя на преждевре-

менно напусналите училище и устой-

чиво задържане на учениците в обра-

зователната система;  

3) Въвеждане на система за проследя-

ване броя на завършили висше обра-

зование, които не са включени в след-

ващи програми за обучение и са за-

почнали работа през първата година 

след завършването;  

4) Въвеждане на системи за управле-

ние и финансиране на висшите учи-

лища, съобразно постигнатите резул-

тати;  

 

5) Увеличаване на броя на завърши-

лите висше образование между 30-34 

години; Повишаване на квалифика-

цията на научноизследователския 

състав и участие на млади докторанти 

в научни изследвания;  

6) Развитие на капацитета и повиша-

ване на квалификацията на заетите в 

областта на образованието;  

7) Повишаване на участието в про-

дължаващо обучение и надграждане 

на знания, умения и компетентности 

на обхванатите от дейности по ОП;  

8) Повишаване на броя на учениците 

в професионалните училища и адап-

тиране на професионалното образо-

вание и обучение към нуждите на па-

зара на труда;  

9) Повишаване на дела на завършили-

те професионално или висше образо-

вание, които са започнали работа, 

свързана с областта на образованието 

им, в първата година след завършва-

нето им.  

Значителни средства се предвижда да 

бъдат инвестирани в мерки за пости-

гане на националната цел по страте-

гията Европа 2020 – намаляване на 

процента преждевременно напуснали 

училище до 11 %. Друга част от сред-

ствата ще бъдат насочени към Осигу-

ряване на достъпно и качествено об-

разование за развитие на личността 

чрез осъвременяване на системата на 

образование и осигуряване на нейна-

та адаптивност спрямо потребностите 

на пазара на труда; повишаване на 

качеството на висшето образование; 

иницииране на структурни промени в 

системата от висши училища в Бълга-

рия; повишаване на квалификацията 

и научноизследователски кариери на 
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човешките ресурси в НИРД сектора; 

квалификация на педагогическия по-

тенциал; развитие на ученето през 

целия живот и др.  

ПРИОРИТЕТНА ОС № 3  

„Образователна среда за активно 

социално приобщаване“ 

Разполага с бюджет от около 252 млн. 

лв. с източник Европейски социален 

фонд. Залага се на ефективната ин-

теграция в образователната система 

на деца, ученици и младежи от етни-

ческите малцинства и от други уяз-

вими групи. Със средствата от тази ос 

се цели по-високо качество и по-

добър достъп до образование чрез 

създаване на подкрепяща среда за  

образование на деца  и ученици със 

специални образователни потребнос-

ти. Сред специфичните цели на ПО 3 

са: 1) Увеличаване на броя на образо-

вателните институции, осигурили 

подкрепяща среда за включващо об-

разование; Повишаване броя на ус-

пешно интегрираните чрез образова-

телната система деца и ученици от 

маргинализирани общности, включи-

телно роми и др.  

Очакванията са значителни 

средства да бъдат инвестирани в ин-

теграция на деца, застрашени от изк-

лючване от образователната система, 

по причини, свързани с принадлеж-

ност към затворени  и маргинализи-

рани етнически групи.  

 

 

 

 

 

По данни от Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 

България 2020 (ИСУН 2020), към юли 2018 г. са договорени около 40 % от средствата на 

програмата. Най-голям е размерът на договорените средства по приоритетна ос 1, съответ-

но 47.05 %, а най-малък за приоритетна ос 3, 30.56 %. (табл. 1) 

Табл. 1 

Финансово изпълнение по приоритетни оси (лв.) 

 

Приоритет-

на ос 

Бюджет Договорени средства 

Общо 

Финан-

сиране 

от ЕС 

Финан-

сиране 

от НФ 

Общо 

Финан-

сиране 

от ЕС 

Финан-

сиране 

от НФ 

% на 

изпъл-

нение 

Научни изс-

ледвания и 

технологично 

развитие 

560 014 

272.73 

476 012 

131.13 

84 002 

141.60 

263 465 

678.87 

223 945 

827.02 

39 519 

851.85 
47.05 

НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП НОИР 
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Образование 

и учене през 

целия живот 

504 628 

347.32 

428 934 

094.35 

75 694 

252.97 

196 104 

228.81 

166 688 

594.50 

29 415 

634.31 
38.86 

Образовател-

на среда за 

активно со-

циално при-

общаване 

252 030 

055.11 

214 225 

545.18 

37 804 

509.93 

77 008 

348.68 

65 457 

096.44 

11 551 

252.24 
30.56 

Техническа 

помощ 

54 710 

872.66 

46 504 

241.27 

8 206 

631.39 

23 969 

206.30 

20 373 

825.36 

3 595 

380.94 
43.81 

Източник: http://2020.eufunds.bg 

 

Реалното изпълнение на Оперативната програма към юли 2018 г., базирано на реално изп-

латените суми към бенефициенти може да се проследи от таблица 2. Най-голямо изпълне-

ние се наблюдава при приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съответ-

но 27.3 %. В противовес на това, се забелязва, че все още няма реално изплатени суми по ПО, 

която е са най-голям бюджет и по която се очаква да бъдат реализирани най-мащабните 

проекти в сферата на науката и образованието. 

Табл. 2 

Реално изплатени суми по приоритетни оси (лв.) 

Приоритет-

на ос 

Бюджет РЕАЛНО ИЗПЛАТЕНИ СУМИ (РИС) 

Общо 

Финан-

сиране 

от ЕС 

Финан-

сиране 

от НФ 

Общо 

Финан-

сиране 

от ЕС 

Финан-

сиране 

от НФ 

% на 

изпъл-

нение 

Научни изс-

ледвания и 

технологично 

развитие 

560 014 

272.73 

476 012 

131.13 

84 002 

141.60 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Образование 

и учене през 

целия живот 

504 628 

347.32 

428 934 

094.35 

75 694 

252.97 

137 767 

437.14 

117 102 

321.52 

20 665 

115.62 
27.30 

Образовател-

на среда за 

активно со-

циално при-

общаване 

252 030 

055.11 

214 225 

545.18 

37 804 

509.93 

41 650 

781.76 

35 305 

241.92 

6 345 

539.84 
16.53 

Техническа 

помощ 

54 710 

872.66 

46 504 

241.27 

8 206 

631.39 

8 564 

210.03 

7 279 

578.52 

1 284 

631.51 
15.65 

Източник: http://2020.eufunds.bg 
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В рамките на ПО 1 договорените средства по процедури са както следва: 

1. Процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - 134 713 717  лв. и 

2. Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ - 128 751 962 лв. 

 

Реално изплатените суми по ПО 2 към юли 2018 г. са предимно в рамките на следните про-

екти: 

1. Студентски стипендии – Фаза 1 - 26.6 млн. лв., което е 102.31 % от определения за 

процедурата бюджет; 

2. Студентски практики – фаза 1 - 33 048 614.35 лв. или 89.32 % реално изплатени суми 

3. Система за кариерно ориентиране в училищното образование – 5 400 868.57 лв. или 

72.01 % реално изплатени суми; 

4. Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади 

учени - фаза 1 - 2 578 437.05 лв. или 42.97 % реално изплатени суми. 

 

По отношение на ПО 3, реално изплатените суми се съсредоточават в следните про-

цедури: 

1. Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в 

детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - фаза 1 - 15 627 

035.10 лв. или 89.30 % изпълнение; 

2. Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно 

положение - 9 051 546.74 лв. или 45.26 % изпълнение; 

3. Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсе-

щи или получили международна закрила - 10 519 738.71 лв. или 42.08 % изпълнение. 

 

 

 

 

Съобразно индикативна работна програма на ОП НОИР през 2018 г. предстои да бъдат от-

ворени следните програми в сферата на висшето образование с допустими бенефициенти 

Висши училища: 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 

1. Процедура „Уникални научни инф-

раструктури“ 

Основна цел: Да се подкрепи развитието 

на капацитета за извършване на научни 

изследвания и иновации в България, чрез 

изграждане на нова и модернизиране на 

съществуваща уникална научна инфраст-

руктура за осигуряване на достъп на бъл-

гарската научна общност и бизнеса до най-

новите научни открития и най-модерните 

технологии в ЕС. Това ще позволи на бъл-

гарски научноизследователски организа-

ции с тяхната уникална инфраструктура и 

специфична експертиза да бъдат включе-

ни в пан-европейски комплекси, опреде-

лени в Европейската пътна карта за научна 

инфраструктура. 

ОП НОИР – ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ 
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Очаква се процедурата да бъде отворена за 

кандидатстване през декември 2018 г. 

Сред допустимите дейности са: Подготов-

ка на инвестиционен проект; Изготвяне и 

получаване на необходимата документа-

ция за проектиране, изграждане, разре-

шаване на строежа и въвеждане в експлоа-

тация на инфраструктурите; Изграждане, 

модернизация и използване на уникални 

научноизследователски инфраструктури; 

Събиране на уникални масиви от данни и 

архиви; Обучение и мобилност на изсле-

дователите; Повишаване капацитета за 

работа с международни бази данни и пуб-

ликации и др. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 

1. Процедура „Да работим в България“ 

Основна цел: Основната цел на операция-

та е осигуряването на по-качествено и 

ефикасно образование по необходими за 

пазара на труда професии и специалнос-

ти, посредством целенасочени системни 

действия за подобряване на качеството на 

образованието и адаптивността към усло-

вията за заетост на завършващите ученици 

и студенти. 

Очаква се процедурата да бъде отворена за 

кандидатстване през декември 2018 г. 

Висшите училища са допустими да участ-

ват като партньори, а бенефициенти могат 

да бъдат Национално представителните 

организации на работодателите. 

Сред допустимите дейности са: Разработ-

ване на инструменти за популяризиране 

на непривлекателни за младите хора про-

фесии в пилотните браншове машиност-

роене, електротехника, транспорт и спе-

диция и здравеопазване и услуги за красо-

та и здраве; Разработване на подходящ 

инструментариум за планиране на план-

приема в средните професионални учи-

лища (професионални гимназии) въз ос-

нова на нуждите на пазара на труда, като 

се разработи пилотен модел за посочените 

четири бранша и на тази база се изгради 

Национална информационна платформа 

„образование - бизнес“; Разработване на 

единен подход (методология) и система за 

проследяване на завършващите висше об-

разование и др. 

2. Процедура „Адаптиране на системи-

те за средно професионално и висше 

образование спрямо изискванията на 

пазара на труда в България“ 

Основна цел: повишаване на пригодността 

на работната сила, а именно актуализира-

не на академичните и учебни програми и 

плановете в съответствие с изискванията 

на бизнеса, залегнали в професионалните 

стандарти и компетентностните профили 

на длъжности и професии във водещи 

икономически сектори на българската 

икономика. 

Очаква се процедурата да бъде отворена за 

кандидатстване през декември 2018 г. 

Висшите училища са допустими да участ-

ват като асоциирани партньори, а пряк 

кандидат за безвъзмездна помощ е Ми-

нистерство на образованието и науката. 

Сред допустимите дейности са: Създаване 

на концепция и разработване на модул за 

управление на академични планове и 

програми интегриран със системата 

MyCompetence; Създаване на концепция и 

разработване на модул за управление на 

учебни планове и програми в професио-

налното образование интегриран със сис-

темата MyCompetence; Създаване на модел 

за преход и надграждане на умения от 

професионално образование и обучение 
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към висше образование интегриран със 

системата MyCompetence и др. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 

1. Процедура „Повишаване на капаци-

тета на педагогическите специалисти 

за работа в мултикултурна среда“ 

Основна цел: обогатяване на професио-

нално педагогическите компетентности на 

учителите, директори и други педагоги-

чески специалисти за работа в мултикул-

турна среда, като се използват възможнос-

тите на различни квалификационни фор-

ми. 

Очаква се процедурата да бъде отворена за 

кандидатстване през юли 2018 г. 

Сред допустимите дейности са: Актуали-

зиране на учебните планове и програми 

във висшите училища, подготвящи педа-

гогически специалисти с цел обучение за 

ефективна работа в мултикултурна обра-

зователна среда (само за висши училища); 

Провеждане на краткосрочни обучения на 

учители, педагогически специалисти и 

директори от училища и детски градини 

за работа в мултикултурна образователна 

среда, които завършват с присъждане на 

от 1 до 3 квалификационни кредита; Под-

крепа на педагогическите специалисти за 

участие в процедури за придобиване на 

професионално-квалификационни степе-

ни за работа в мултикултурна среда, 

включително провеждане на подготвител-

ни курсове за придобиване на пета и чет-

върта професионално-квалификационна 

степен за работа в мултикултурна среда 

(само за висши училища) и др. 

2. Процедура „Подкрепа на уязвими 

групи за достъп до висше образование“ 

Основна цел: достъпа до висше образова-

ние в България за по-широк кръг младежи 

от уязвимите групи и ще подобрят усло-

вията за реализацията им на пазара  на 

труда. 

Очаква се процедурата да бъде отворена за 

кандидатстване през декември 2018 г. 

Сред допустимите дейности са: Осигуря-

ване на технически приспособления за 

достъп до сградите и сградния фонд на 

кандидата; Осигуряване на специализира-

на техника и специализирани софтуерни 

програми за подпомагане на обучението 

на лица със сензорни и физически увреж-

дания; Обучение на преподаватели във 

висши училища за работа със специали-

зираните софтуерни програми, закупени 

по проекта; Подкрепа за продължаване на 

образованието в гимназиалния етап на 

средното образование; Участие на учени-

ци, студенти, специализанти и докторанти 

с увреждания или от маргинализирани 

общности в кандидат-студентски курсове, 

организирани от висши училища; Запла-

щане на такси за кандидатстване във вис-

ши училища; Заплащане на семестриални 

такси; Заплащане на наем за студентски 

общежития; Осигуряване на учебници и 

учебни помагала и др; Подкрепа за про-

дължаване образованието на ученици и 

младежи чрез работа с родители; Преодо-

ляване на негативни обществени нагласи, 

основани на етнически произход и кул-

турна идентичност (включително чрез 

провеждане на информационни кампа-

нии, насочени към недопускане на диск-

риминация, основана на раса, етнически 

произход или религиозна принадлеж-

ност); Доброволчески дейности в уязвими 

групи; Адаптиране на учебни материали, 

които да са достъпни за лица с уврежда-

ния (специални образователни потребнос-

ти) и др. 
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Предстои стартиране на първите програми от новия програмен период по ФМ на 

ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. 

Министерствата на културата, на вътрешните работи, на образованието и на правосъдието 

подписаха споразумения за програмите от новия период за подкрепа чрез Финансовия ме-

ханизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 

2014-2021 г. С подписването на споразуменията на практика страната ни е първата държава, 

която поставя началото на новия програмен период за проекти, финансирани по двата ме-

ханизма. Програмите са с общ бюджет над 113,5 млн. евро и ще финансират дейности и 

проекти в приоритетните сектори правосъдие, вътрешни работи, култура и местно разви-

тие, намаляване на бедността. 

Източник: 

https://www.eeagrants.bg 

 

Програмите, които предстои да стартират са в следните направления: 

1. Бизнес развитие, иновации и малки и 

средни предприятия 

Обща цел: Повишено създаване на стой-

ност и устойчив растеж 

Сътрудничество: Укрепване на двустран-

ните отношения между България и Норве-

гия чрез стимулиране и развитие на дъл-

госрочно бизнес сътрудничество 

Бюджет на програмата: 28,5 млн. евро 

Области на подкрепа:  

 иновационни технологии, процеси 

и услуги; 

 устойчиво развитие на бизнеса; 

 озеленяване на съществуващи пред-

приятия и процеси; 

 разработване и внедряване на ино-

вативни продукти и услуги; 

 основна целева група: частния биз-

нес. 

 

2. Програма „Околна среда и изменение 

на климата“ 

Бюджет: 13млн.евро безвъзмездна помощ 

от ФМ на ЕИП 2014 – 2021; 2,29 млн.евро 

национално съфинансиране 

Области на действие: 

 Околна среда и екосистеми 

 Намаляване на вредните последици 

от климатичните промени и адап-

тация към изменението на климата 

Цели:  

 Подобряване на екологичното със-

тояние на екосистемите и намаля-

ване на  неблагоприятните после-

дици от замърсяването и други чо-

вешки дейности 

ФИНАНСОВ МЕХНАИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНС-

ТВО И НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2021 г. 

https://www.eeagrants.bg/
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 Смекчаване на последиците и нама-

ляване на уязвимостта към клима-

тичните промени 

Очаквани покани за проектни предло-

жения: 

 Морски води 

 Кръгова икономика и управление 

на ресурсите 

 Климат 

 Малки грантови схеми (морски во-

ди,ресурсна ефективност/ кръгова 

икономика, климат) 

Допустими кандидати: 

Изследователски организации; общини; 

юридически лица, включително НПО; 

юридически лица с дейност в образова-

телния сектор; Министерство на околната 

среда и водите; Басейнова дирекция за уп-

равление на водите „Черноморски район“; 

Национален доверителен Еко фонд 

 

3. Програма „Предприемачество в сфе-

рата на културата, културното наследс-

тво и културното сътрудничество“ 

Бюджет: 10 млн. евро 

Партньор: Норвежки съвет по изкуствата 

Продължителност: 2018 –2024 г. 

Сфери на подкрепа: 

 управление, опазване и консервация 

на културно наследство; 

 дигитализация; 

 културно предприемачество; 

 развитие на публики; 

 международно културно сътрудни-

чество и обмен. 

Допустими кандидати: 

Публични и местни власти, държавни му-

зеи, галерии, библиотеки, културни орга-

низации; НПО; общини 

 

4. Програма „Вътрешни работи“ 

Общ бюджет: 25,3 млн. евро 

Цели на програмата: 

 укрепване върховенството на закона; 

 засилване на двустранното сътруд-

ничество между Република Бълга-

рия и Кралство Норвегия в областта 

на убежището, миграцията и бор-

бата с престъпността; 

 насърчаване, развиване и засилване 

на координацията, взаимодействие-

то и взаимното разбирателство 

между правоприлагащите органи в 

Република България и Кралство 

Норвегия, други национални струк-

тури и международни организации. 

Програмата ще се изпълнява чрез предва-

рително дефинирани проекти с бенефи-

циенти държавни институции 

 

5. Програма „Правосъдие“ 

Сфери на подкрепа: 

 поправителни услуги и задържане 

под стража; 

 ефективност и ефикасност на съдеб-

ната система, укрепване на върхо-

венството на закона. 

Очаквани резултати: 

 подобрени поправителни услуги; 

 подобрено прилагане на Европейс-

ката правна рамка от българската 

съдебна система; 

 подобряване на капацитета на бъл-

гарските власти в областта на спра-

ведливостта към децата; 

 повишен капацитет на българските 

власти в областта на домашното и 

свързаното с пола насилие. 

Програмата ще се изпълнява чрез предва-

рително дефинирани проекти с бенефи-

циенти държавни институции 
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6. Програма „Местно развитие, намалява-

не на бедността и подобрено включване 

на уязвими групи“ 

Бюджет: 41 млн. евро 

Основна цел: 

Програмата е насочена към осигуряване на 

системен подход в местното развитие и 

намаляването на бедността чрез интегри-

рани мерки в сферата на образованието, 

осигуряването на заетост и здравеопазва-

нето (с фокус върху потребностите на уяз-

вимите групи). 

Очаква се обявяването на покани за без-

възмездно финансиране в следните облас-

ти: 

 местно развитие и разширяване об-

хвата на съществуващите младеж-

ките центрове с бенефициенти об-

щини; 

 ранно детско развитие и грижи с 

бенефициенти общини; 

 нови младежки центрове с бенефи-

циенти общини; 

 интегрирани мерки с бенефициенти 

общини; 

 създаване на работни места с бене-

фициенти юридически лица, регис-

трирани в България. 

 

7. Фонд „Активни граждани“ 

Фонд Активни граждани ще предоставя 

подкрепа с цел укрепване на гражданското 

общество, активиране на гражданите и 

овластяване на уязвимите групи. 

Бюджет: 15,5 млн. евро 

Сфери на подкрепа: 

 демокрация, активно гражданство, 

добро управление и прозрачност; 

 права на човека и равно третиране 

чрез борба с всякаква дискримина-

ция, основана на раса, етнически 

произход, религия или вяра, пол, 

увреждане, възраст, сексуална ори-

ентация или полова идентичност; 

 социална справедливост и включва-

не на уязвими групи; 

 равенство между половете и наси-

лие по полов признак; 

 околна среда и промени в климата. 

Допустими кандидати: 

Неправителствени организации, регист-

рирани в България като юридически лица 

с нестопанска цел, определени за извърш-

ване на дейност в обществена полза. 

Допустими партньори: 

Публични или частни институции, орга-

низации и дружества, регистрирани като 

юридически лица в България, в която и да 

е от страните донори или страните бене-

фициенти по Финансовия механизъм, или 

в Македония, Сърбия или Турция.
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Основна цел на Сектор „Управле-

ние на проекти”: 

  Да създаде необходимите предпос-

тавки за ефективно оползотворяване на 

възможностите за финансиране на проек-

ти, насочени към повишаване качеството 

на обучението и научноизследователската 

работа на преподавателите, студентите, 

докторантите и служителите, подобряване 

на материалната база, информационната 

и комуникационната среда и други облас-

ти от дейността на университета. 

  Основни функции на Сектор” 

Управление на проекти”: 

 Организира и координира дейностите на 

университета в областта на проучването, 

подготовката, кандидатстването по проек-

ти, финансирани по линия на междуна-

родни и национални програми, както и 

контролира тяхната реализация и отчита-

не. 

 Консултативно, информационно и мето-

дически подпомага участието на препода-

ватели, студенти, докторанти и служители 

в национални и международни проекти. 

 Съдейства за инициирането и формира-

нето на работни групи за разработването 

на проектни предложения за кандидатст-

ване по национални и международни 

програми. 

 Подпомага включването на университета 

като партньор в проекти, инициирани от 

други образователни, изследователски, 

обществени и бизнес организации. 

 Осъществява интеграционни връзки на 

Университета с други сродни звена в стра-

ната и чужбина. 

 

 

  Основни задачи на Сектор „Уп-

равление на проекти”: 

 Проучва възможностите за разработване 

и кандидатстване по проекти, финансира-

ни от фондове на ЕС, други международни 

и национални програми. 

• Предоставя текуща информация за 

актуални финансиращи програми, кон-

курси и грантови схеми до основни (фа-

култети, департамент, колеж и катедри), 

обслужващи и административни звена на 

университета. 

• Подпомага процеса на кандидатст-

ване - подготовка на апликационна форма, 

бюджет и всички съпътстващи ги основни 

и подкрепящи документи съгласно изиск-

ванията на конкретната схема и програма. 

• Консултира дейностите по комп-

лектуване и подаване на проектни пред-

ложения. 

• Оказва съдействие и подкрепа на 

екипите по управление на проектите при 

организирането, управлението и изпълне-

нието на дейностите по финансираните 

проекти, съобразно специфичните изиск-

вания, заложени в Договорите за предос-

тавяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 Оказва методическа помощ в процеса на 

отчитане изпълнението на дейностите по 

проектите - изготвяне и представяне пред 

СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” – ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ 
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финансиращата институция на техничес-

ки доклади и финансови отчети. 

 Събира, съхранява и предоставя инфор-

мация за проекти на различен етап от тях-

ното осъществяване – в процес на канди-

датстване, изпълнение, отчитане, прик-

лючване. 

 

 

Контакти: 

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

Ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност 
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Мирослава Иванова 

Ръководител 

miraivanova@ue-varna.bg 

Тел: 0882164787 

Влади Куршумов 

Експерт 

vl_kurshumov@ue-varna.bg 

Тел: 0882164550 

 

Последвайте ни във Facebook 
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