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НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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Вестникът е правоприемник  
на първото официално издание  
на Министерството на просвещението -  
„Училищен преглед” - 1896 г.

Повече българи тази  
година в топ 2%  
на учените в света според 
Станфордската  класация

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu
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Проф. Пламен Моллов – ректор 
на Университета по хранителни 
технологии: Новата магистърска 
програма „Технология на виното  
и високоалкохолните напитки“  
е създадена с подкрепата  
на Международната организация  
по лозата и винотоН
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Акад. Николай Витанов – зам.-ректор 
на Софийския университет: Квантовата 
информатика е нова научна област,  
в която работят вече десетки хиляди 
учени. Става въпрос за използване  
на чудноватите свойства на квантовите 
системи и за още по-чудноватия 
квантов свят

Българска академия на науките
www.bas.bg

Бюджетът на ЕС 
през 2022 година
12,2 млрд. евро са предвидени догодина  
за „Хоризонт Европа“ и 3,4 млрд. евро за „Еразъм+“

Европейският парламент и Съветът на 
Европейския съюз постигнаха неформал-
но политическо споразумение за бюджета 
на ЕС за 2022 г. Бюджетът е предложен от 
Европейската комисия. Поетите задълже-
ния са в размер на 169,5 млрд. евро, а пла-
щанията – в размер на 170,6 млрд. евро.  
49,7 млрд. евро от тези задължения са в 
подкрепа на възстановяването на иконо-
миката след пандемията. Планът е да се 
инвестира в икономическото, социалното 
и териториалното сближаване.

12,2 млрд. евро са предвидени догодина 
за „Хоризонт Европа“ в подкрепа на на-

учните изследвания на ЕС. Акцентите са 
здравеопазването, цифровите технологии, 
промишлеността, космическото простран-
ство, климатът, енергетиката и мобилност-
та. Общият бюджет на програмата (2021 
– 2027 г.), наследник на „Европа 2020“, е 
95,51 млрд. евро, от които 5,4 млрд. евро 
по линия на Next Generation EU. 

Като цяло, „Хоризонт Европа“ съсредо-
точава усилията на учени и изследовате-
ли за решаване на проблеми, свързани с 
изменението на климата, с постигането 
на целите на ООН за устойчиво развитие. 
Стимулира конкурентоспособността и 

растежа на ЕС. Програмата улеснява 
сътрудничеството и подсилва въздейст-
вието на научните изследвания и инова-
циите при разработването, подкрепата и 
прилагането на политиките на ЕС, като 
обръща внимание на глобалните предиз-
викателства. Тя подпомага създаването и 
по-доброто разпространение на знания и 
технологии. С подкрепата на „Хоризонт 
Европа“ ще се създават нови работни 
места. Ще се мобилизира висококвали-
фицираният човешки ресурс на Стария 
континент. 

На стр. 3

Любимите на децата герои от приказки и анимационни филми ще оживяват на Ледената пързалка в Русе  
всяка събота. Атракцията ще се провежда до края на тази година и е част от проекта „Първи стъпки на кънки върху 

лед“, осъществен с подкрепата на фондация „Русе – град на свободния дух“.  
В рамките на инициативата ще се проведат и безплатни уроци за начинаещи
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През октомври българският 
отбор атлети със синдром на Даун 
завоюва три сребърни медала от 
Световното първенство в Италия. 
Постижението е още по-значимо, за-
щото работата на група ентусиас-
ти и постигането на подобни успехи 
разчупва стигмата, че на децата със 
специални потребности трябва да 
се гледа по специален начин. Доказва, 
че малки победи, постигани ден след 
ден, могат да променят живота 
на тези деца в настоящето и за в 
бъдеще.

В последните 15 години работа-
та по приобщаването на децата 
със специални образователни по-
требности става все по-структу-
рирана и видима у нас. В страната 
работят 28 регионални центъра за 
подкрепа и 42 центъра за специална 
образователна подкрепа, които 
се грижат за над 23 хил. деца със 
специални образователни потреб-
ности. През 2021 г. в училища и 
детски градини в страната са 
назначени 4631 ресурсни учители, 
психолози, логопеди и други специа-
листи. Тяхната работа подпомагат 
рехабилитатори, социални работ-
ници и непедагогически персонал. 
Хиляди учители вече са преминали 
през обучения как успешно да 
интегрират децата със специални 
потребности в класните стаи.

Различни инициативи на непра-
вителствения сектор подпомагат 
развитието на приобщаващото об-
разование. Постепенно се променят 
и нагласите на родителите към това 
да търсят специална подкрепа за 
своите деца от най-ранна възраст. 

Разбира се, процесите са бавни, 
тъй като освен за изграждане на 
институционална инфраструктура 
и осигуряване на достатъчно спе-
циалисти преди всичко става дума за 
промяна в нагласите и стереотипи-
те, с които се гледа на „различните“. 
Но малките стъпки в тази посока 
показват как израстваме като  
общество, което създава среда,  
в която всеки да сбъдва мечтите си 
и да прави малки чудеса.

збучни 
истини

Стоян СТОЯНОВ


