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ПРОГРАМА 
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13.00 – Откриване 

проф. д-р Милен Балтов, Ректор на БСУ 

 

13.10 – Награждаване на студентите, участвали в 

конкурс за написване на педагогическо есе 

„УЧИТЕЛЯТ – истинският будител“ 

проф. д.п.н. Галя Христозова 

проф. д-р Милен Балтов, Ректор на БСУ 

 

13.20 - Представяне на новите проекти на БСУ през 

2022 г. 

проф. д-р Мария Алексиева 

 

13.30 – 14.00 Презентиране на новите проекти на 

БСУ  

Модернизация на образователните решения за 

кръгова икономика, стратегически инфраструктури и 

производства (МИKС-ИП)" ОП „Наука и образование 

за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

Период на проекта: 2022-2023 г.,  

доц. д-р Веселина Жечева 

  „Нагласи на българските предприемачи и 

мениджъри към продължаващото професионално 

образование и  обучение на човешкия ресурс в 

организацията“. ФНИ 

проф. д-р Мария Нейчева 

 „Пирати на Пластмаса/The Plastic Pirates“ - 

инициатива за гражданска наука „Пирати на 

пластмаса - напред, Европа!". Период на проекта: 

2022-2023 г. 

доц. д-р Пламен Ангелов 

 „Критическо мислене и медийна грамотност 

в ерата на информационното общество (CTIS)“, 

Програма "Еразъм+", KД 2 „Партньорства за 

сътрудничество между организации и институции“, 

сектор „Висше образование“ (KA220-HED), Период на 

проекта: 2022-2024 г.  

проф. д-р Мария Алексиева 

 „Подпомагане на прехода към зелено 

бъдеще чрез университетски курсовe за 

микроквалификации/Boosting the Green Future via 

University Micro-Credentials (B-Green-Ed), Програма 

"Еразъм+", KД 2 „Партньорства за сътрудничество 

между организации и институции“, сектор „Висше 

образование“ (KA220-HED), Период на проекта: 

2022-2024 г.  

 доц. д-р Янислав Желев 

 „Приобщаващо цифрово образование 

/Inclusive Digital Learning (DIG-2-INC)“, Програма 

"Еразъм+", KД 2 „Партньорства за сътрудничество 

между организации и институции“, сектор „Висше 

образование“ (KA220-HED), Период на проекта: 

2022-2025 г. 

доц. д-р Мария Монова-Желева 

14.00 – 15.30 Презентиране на проекти на БСУ 

като бенефициент по текущи проекти в 

програмите Еразъм+ КД1, Еразъм+ KД2, ФНИ, ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ , 

Хоризонт 2020 и др. 

 „Регионално индексиране на иновационната 

активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - 

сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири 

приоритетни тематични области за интелигентна 

специализация и мястото им в кръговата 

икономика“ 

проф. д-р Милен Балтов 

 Икономическото образование в България 

2030“, ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 

доц. д-р Веселина Жечева 

 „Повишаване качеството на 

професионалното обучение чрез примери за 

технологията за изкуствен интелект, приложени в 

различни области (EU2AI)“, „Еразъм+“ КД 2  

доц. д-р Веселина Жечева 
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 „Устойчиво развитие в малки мащаби за 

круизите и яхтите в Черно море“, EC - BSEC PERMIS 

Action “Support to the Implementation of the Eastern 

Partnership Multilateral Dimension and the 

Implementation of the Northern Dimension and the 

Black Sea Synergy”  

проф. д-р Милен Балтов 

 „Разработване на въвеждащ курс по 

компютърно програмиране чрез иновативни онлайн 

модули (RECOM) “, „Еразъм+“ КД 2 

доц. д-р Веселина Жечева 

 „Насърчаване на иновациите чрез подхода 

„Водено от общностите местно развитие“ (ComEnt)“, 

Програма"Еразъм+", KД 2  

 гл. ас. д-р Виляна Русева 

 „Образователен университетски портал за 

подобряване на възможностите за иновативно 

електронно обучение, осигуряването на устойчивост 

и създаването на добри практики (EDU-GATE)“, 

Програма: „Еразъм+“ КД 2   

доц. д-р Мария Желева 

 „Е-mentoring: нови квалификации за 

продължаващо образование и обучение  

(еMentEdu)“, „Еразъм+“ КД 2.  

доц. д-р Веселина Жечева 

 

 „Разработване на обучителни модули чрез 

използване на метода „обърната класна стая“, 

Програма: „Еразъм+“ КД 2  

преп. Гергана Кирова 

 „Европейска мрежа за  D-гъвкаво 

преподаване и обучение (ENID-Teach)“, Програма: 

„Еразъм+“ КД 2  

доц. д-р Мария Желева 

 „За по-зелена Европейска рамка за 

предприемачески умения (EntreComp) и хармония 

на икономическото развитие и екологичната 

сигурност (Green-4-Future)“, Програма: „Еразъм+“ КД 

2 

доц. д-р Мария Желева 

 

 „Дигитално представяне и опазване на 

европейската ритуална кухня (EuRiCa)“, Програма: 

„Еразъм+“ КД 2 

доц. д-р Янислав Желев 

 „Стимулиране на предприемаческото 

мислене на студентите за насърчаване на 

откривателство, творчество и иновации“, Програма: 

„Еразъм+“ КД 2  

доц. д-р Янислав Желев 

 „Разработване на модули за иновативно 

обучение и практики по облачни технологии и 

Интернет на нещата в дигиталната индустрия“, 

Програма: „Еразъм+“ КД 2  

доц. д-р Веселина Жечева 

 „Изготвяне на обзорен национален доклад за 

политиките и практиките за подкрепа на 

семействата и децата“ към участието в COST Акция 

18123 „Европейска мрежа за подкрепа на 

семействата: Индуктивен, основан на доказателства, 

и мултидисциплинарен подход“ (EuroFam-Net) 

CA18123“ по ФНИ 

 доц. д-р Красимира Минева 

 Дигитални герои “(Digital Heroes), Програма: 

“Еразъм+“КД 2  

доц. д-р Веселина Жечева 

 „Развитие на оптимална и отворена 

подкрепа на изследванията в Черно море“(DOORS), 

„Хоризонт 2020“, тема BG-11-2020 „За по-

продуктивно, здраво, устойчиво и по-ценено Черно 

море“  

доц. д-р Славка Димитрова 

 Програма „Еразъм+“, дейности по КД 1 с 

програмни и партньорски държави 

преподавател Гергана Кирова 

 

15.30 – 16.00 Предстоящи възможности за 

кандидатстване през 2023 г. Фонд „Научни 

изследвания“, Програма „Образование“ 2021-2027 

г., ПРЧР 2021-2027, ПКИП 2021-2027, Програма 

„Еразъм+“, Международно измерение на програма 

„Еразъм+“ – централизирани дейности и др. 


