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Министерският съвет 
одобри допълнителни раз-
ходи в размер на 6,4 млн. 
лева за саниране, ремонт 
и обзавеждане на студент-
ски общежития. Средства-
та се отпускат по бюджета 
на Министерството на 
образованието и науката 
за 2021 г.

През септември 2020 г. 
правителството предоста-
ви 66 млн. лева за ремон-
тирането на студентски 
общежития. Държавните 
висши училища започнаха 
процедури по възлагане на 
обществени поръчки, но 
предвид заложените сро-
кове в Закона за общест-
вените поръчки не успяха 
да усвоят средствата до 
края на годината, което 
наложи отново да бъдат 
разчетени в бюджета за 
2021 г. Досега кабинетът 
е отпуснал общо 20 ми-
лиона от предвидените  
66 млн. лева.

Държавата възстановява 
парите на университетите 
след реално извършени 
от тях разходи. Най-често 
парите се използват за 
саниране и обзавеждане 
на сградите. Инвестира 
се в енергийната ефек-
тивност и се осигурява 
по-благоприятна среда за 
студентите.

През тази академична 
година една трета от мес-
тата в студентските обще-
жития остават свободни. 
Общежитията разполагат с 
50 908 легла, като заетите 
са общо 33 822. На тях са 
настанени студенти, спе-

циализанти, докторанти 
и преподаватели. Това 
показва справка, предоста-
вена на МОН от висшите 
училища. Данните са ак-
туални към 30 ноември т.г.

Отделно 3024 легла са 
определени от университе-
тите като неизползваеми. 
Те са били разположени в 
стаи, които в момента се 
използват от служителите 
за работни офиси, порти-
ерни помещения или са 
превърнати в читални, 
кухненски блокове и др. 

Общо 147 са действащи-
те студентски общежития 
в страната. В пет от тях 
в момента се извършват 
ремонти и поради тази 
причина техните студенти 
са настанени в други об-
щежития до приключване 
на дейностите.

Търговското дружество 
„Студентски столове и 
общежития“ към МОН 
стопанисва общо 30 обще-
жития. В тях са настанени 
4543 студенти, специа-
лизанти, докторанти и 
преподаватели. Те плащат 
месечен наем в размер на 
70 лева, като в тази цена 
са включени и всички раз-
ходи за вода, ток и други 
такси.

Останалите 117 общежи-
тия се управляват от вис- 
шите училища. Месечните 
наеми, семестриалните 
депозити и плащанията за 
консумативи се определят 
със заповед на ректора на 
съответния университет 
след съгласуване със Сту-
дентския съвет.  

Държавата влага
6,4 млн. лева  
за ремонт на общежития

Над 1000 млади 
учени и над 200 
постдокторанти 
се очаква да бъдат 
подпомогнати при 
интеграцията и ка-

риерното им развитие в български 
научни организации и висши 
училища. В тяхна подкрепа МОН 
предлага второ издание на Нацио-
налната научна програма „Млади 
учени и постдокторанти“ със срок 
до 2025 г. Предвидени са общо 15 
млн. лева за два етапа на изпъл-
нение, като първият ще започне  
през 2022 г., а вторият – през 2024 г.  
Документът е публикуван за об-
ществено обсъждане до 19 януари 
2022  г. 

По Програмата могат да бъдат 
назначавани млади учени, които 
нямат договор за работа с конкрет-
но висше училище или научна 
организация. Могат да бъдат под-
крепяни и вече назначени асистен-
ти, главни асистенти и докторанти, 
включително в задочна и самосто-
ятелна форма на обучение. За мла-
ди учени се смятат изследователи 
или преподаватели във висше учи-
лище и/или научна организация до  
10 години след придобиване на 
първа образователно-квалифика-
ционна степен „магистър“.

Новоназначените млади учени 

ще получават грант не по-малко от 
1200 лева на месец, а работещите 
и на друг договор – от 300 до 600 
лева на месец. 

За финансова подкрепа на пост-
докторантите се изисква кандидат-
стване с проектно предложение 
по актуална научна тематика. 
Проектът трябва да бъде на висо-
ко научно ниво, да има детайлна 
програма и подробен финансов 
план. Срокът за изпълнение на 
проектите е до 24 месеца. 

По този модул могат да кан-
дидатстват учени с придобита 
образователна и научна степен 
„доктор“ в страната и чужбина. 
С предимство ще се класират 
постдокторанти, които не работят 
в конкретно висше училище или 
научна организация. Възможно е 
и включване на постдокторанти, 
вече наети в дадена институция, 
като бъдат назначени на допълни-
телен договор на непълен работен 
ден в друг научен колектив при 
същия работодател – лаборатория, 
секция или катедра. 

Грантовете за новоназначените 
постдокторанти са от 2000 до 3000 
лева на месец. Тези, които са от 
друга държава или населено място, 
могат да получават допълнително 
до 1000 лева месечно за квартирни 
разходи. Постдокторантите, които 

работят вече в съответното висше 
училище или научна организация, 
ще получават допълнително меж-
ду 300 и 600 лева на месец.  

В рамките на Програмата може 
да се финансира изпълнението на 
научноизследователски задачи 
и необходимите присъщи за тях 
дейности: командировки, закупу-
ване на материали, консумативи, 
специализирано оборудване, 
информационни продукти, ком-
пютри, принтери, заплащане на 
такси за участие в научни форуми 
и др. 

Националната научна програма 
„Млади учени и постдокторанти“ 
се превърна в добра практика 
за привличане и задържане на 
талантливи млади хора за на-
учноизследователска работа в 
публични научни организации 
и държавни висши училища. 
Подкрепата за младите учени ще 
им помогне при провеждането на 
висококачествени изследвания. 
Това, от една страна, ще повиши 
научното ниво на висшите учи-
лища и научните организации, а 
от друга – ще стимулира младите 
хора да избират научна кариера 
и реализация в България. По 
този начин ще се създаде ново 
поколение учени, полезни за 
обществото.  

Подкрепа за над 
1200 млади учени
Грантовете за новоназначени постдокторанти 
достигат до 3000 лв. месечно

Учениците от ПМГ 
„Иван Вазов“ – Димит- 
ровград, дадоха успешен 
старт на състезателната 
дейност за тази учебна 
година. Въпреки извън-
редната обстановка те 
участваха в есенния кръг 
на осмото издание на 
турнира „Математика без 
граници“. Нашите възпи-
таници се конкурираха 
с 18 200 ученици от 22 
страни: Австралия, Азер-
байджан, Армения,  Ви-

етнам, Естония, Индоне-
зия, Казахстан, Канада, 
Китай, Малта, Нигерия, 
Румъния, Русия, Северна 
Македония, Словения, 
Сърбия, Тайван, Турция, 
Узбекистан, Филипини-
те, Хонконг и Черна гора.

Впечатляващо е пред-
ставянето на вазовци –  
2  златни  медала  за 
шестокласниците Ва-
л е н т и н  С т а н ч е в  и 
Мартин Бонев; 7 сре-
бърни – за петоклас- 

ниците Слави Михов, 
Християна Георгиева, 
Лъчезара Дечева, Да-
ниел Йорданов и Ибер 
Мераджъ и за шесток-
ласниците Константин 
Стоянов и Велислава 
Цолова. Бронзовите ме-
далисти са Александри-
на Дешкова, Габриела 
Запрянова и Ема Ми-
ронова от VI клас. Сре-
бърен медал спечели и 
Стоян Стоянов, XII клас. 

Младите таланти са 

подготвени от учителите 
Яна Бъчварова и Катя 
Чалъкова. 

„Поредният успех на 
младите математици на 
ПМГ „Иван Вазов“ е 
доказателство за ролята 
и мястото на гимназията 
в развитието на младите 
дарования на Димитров-
град“, е краткият комен-
тар на Валентина Дел-
чева – вр.и.д. директор 
на ПМГ „Иван Вазов“. 

Пореден успех на математици  
от Димитровград

Министерството  на 
образованието и науката 
създаде онлайн каталог с 
над 10 500 безплатни об-
разователни ресурса – уро-
ци, видеоклипове, игри, 
софтуерни симулации и 
картинки. Те могат да се 
използват както самостоя-
телно от учителите, учени-
ците и техните родители, 
така и да се комбинират 
за създаване на по-слож-
но учебно съдържание 
и интерактивни занятия. 
Каталогът е достъпен на 
адрес – https://oer.mon.
bg/s/oer/page/welcome.

Шестдесет процента от 
свободните ресурси в ка-
талога са създадени от пре-
подаватели в българските 
училища чрез инструмен-
ти като Liveworksheets, 
L e a r n i n g A p p s ,  H 5 P, 
Wordwall, Quizizz, Quizlet, 
Wakelet, Wizer Qoconqr, 
Smart test и др. Останали-
те са събрани от някои от 
най-големите доставчици 
на образователно съдър-
жание – TED ED, Free 3D 
anatomy Models, National 

S c i e n c e  F o u n d a t i o n , 
CommonSpaces, Library 
of the Congress, ClicZone, 
Платформата за интерак-
тивни симулации по STEM 
дисциплини, създадена и 
поддържана от University 
of Colorado Boulder, Play 
Mathematics, Europeana, 
„Кан Академия“, „Акаде-
мико“ и др.

Платформата позволява 
даден урок или видеоклип 
да бъдат лесно намерени 
чрез филтриране по раз-
лични критерии – етап на 
образование, клас, предмет 
или вид на ресурса. Може 
да се търси и по ключова 
дума или автор. 

Онлайн каталогът на 
МОН има за цел да стиму-
лира учителите да бъдат 
дигитални създатели на 
учебно съдържание, като 
ползват свои или общо-
достъпни ресурси. Той е 
създаден по проект „Обра-
зование за утрешния ден“ 
с финансовата подкрепа на 
ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“.  

МОН създаде 
каталог с хиляди 
безплатни уроци
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