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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

В условията на модернизация на системата за висше образование 

нараства ролята на научната дейност, тъй като има нужда от значително 

актуализиране на подходите за подготовка на специалисти, които са в 

състояние да мислят творчески, бързо да отговарят на изискванията на 

обществото и бързо да се ориентират в различни области на развитие. 

Поради тази причина съвременните изисквания на образователните 

стандарти се основават на формирането на личността на един дипломиран 

изследовател.  

Един от методите за формиране на готовността на бъдещите 

специалисти да прилагат формираните компетенции, които от своя страна 

помагат да се овладее методологията на научните изследвания и 

придобиването на изследователски опит в университета, е 

изследователската дейност на докторантите и студентите, която е 

представена под формата на научно сдружение на млади учени, докторанти 

и студенти – Асоциация на младите учени. 

Изследователската дейност на студентите се разглежда като процес на 

професионално формиране на личността на бъдещ специалист, развиващ 

способността за разработване на научни изследвания, независимост, 

креативност, инициативност в ученето, умения и способности за 

индивидуално и колективно решаване на професионални проблеми.  

Характеристика на процеса на изследователска дейност на учениците 

е индивидуалният подход към творческата самореализация на всеки от тях. 

Съвременното образование е насочено към формиране на личността на 

бъдещия висшист и изисква различна организация на научната работа в 

училищата. 

Под изследователската дейност учениците често разбират 

изпълнението на творческа, изследователска задача с предварително 

неизвестно решение, което предполага наличието на основните етапи на 

изследване в научната област (постановка на проблема, теоретично 

изследване, събиране на материал, неговият анализ и обобщение, избор на 

изследователски методи, овладяване на практически умения, обобщаване). 
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Въз основа на научните концепции изследователската дейност в 

образованието трябва да се разбира като сложен целенасочен процес на 

изучаване на съществуващия опит в научна област от ученик/студент с 

последващо създаване и разпространение на научни иновации. 

Изследователската дейност на студента, която не само да развива 

професионалните му умения, но и да подобрява качеството на обучението в 

университета като цяло. 

Социално-икономическите трансформации, протичащи в страната, 

навлизането по пътя на иновативното развитие, нарастващият обем на 

информацията, възникващата тенденция към разширяване на 

управленските функции в професионалните дейности доведоха до промяна 

в изискванията, налагани от обществото към системата на висшето 

образование по отношение на подготовката на бъдещи специалисти. 

Научно-техническият прогрес, бързото въвеждане на науката във всички 

сфери на живота и производството изискват от младия изследовател да 

притежава не само широк теоретичен възглед, но и творчески подход към 

решаването на различни видове проблеми. Следователно днес, повече от 

всякога, способността на специалиста адекватно да възприема 

възникващите проблеми в професионалната област, правилно да ги 

оценява, бързо да се адаптира към нови когнитивни ситуации, целенасочено 

да обработва наличната информация, да я търси и допълва с липсващата, 

познавайки моделите на оптималното ѝ използване, прогнозирайки 

резултатите от дейността, използвайки своя интелектуален и творчески 

потенциал. 

В тази връзка съвременният специалист трябва да притежава не само 

необходимото количество фундаментални и специализирани знания, но и 

определени умения за творческо решаване на практически проблеми, 

постоянно да подобрява уменията си и бързо да се адаптира към 

променящите се условия. Изследователската дейност на учениците, 

студентите, докторантите и младите учени позволява най-пълно проявяване 

на индивидуалността, творчески способности, готовност за лична 

самореализация. Именно към това е насочен и проекта „Гласът на младите 

изследователи“. 

Целта на проекта „Гласът на младите изследователи“ е да засили 

сътрудничеството между младите изследователи в страната, чрез 

изработване на платформа за дигитално сътрудничество между тях.  
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В осъществяването на проектните дейности бяха предвидени модули 

за изграждане на стимули, насърчаващи младите изследователи да 

продължат своето кариерно развитие в академичната сфера и да разберат 

различни възможности за финансиране на техни проектни идеи. 

С помощта на специално подбрани интелектуални, ролеви игри 

участниците споделиха своите виждания, предложения и идеи за 

подобряване на възможностите за „правене на наука“ в България. По време 

на реализирането на проекта бяха изложени и разисквани различни, 

полезни и успешни европейски модели/практики за сътрудничество между 

държавата, бизнеса, образованието и наука, както и трансфера на иновации 

и технологии от науката към бизнеса. 

Проектът „Гласът на младите изследователи“ не само даде възможност 

на участниците да придобият необходимите знания, но и да предаде опит, 

насока и увереност в бъдещата реализация на научно-изследователската 

дейност, което се състои в придобиване на функционално умение за 

изследване от младите учени. Това спомага за повишаване на мотивацията 

за учебна дейност и активизиране на личната позиция на ученика/студента 

в образователния процес.  

  



 

 

 

 

 
Този документ е изработен в рамките на проект “Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-

KA154-YOU-000039063, осъществен по програма „Еразъм +” на Европейския съюз от Сдружение 

"Асоциация на младите учени" 

 

   
7 

1. Административни дейности 

1.1. Организационни и управленски дейности 

Организационните и управленските дейности включиха:  

1. Сформиране на водещи екипи по изпълнението на проекта с 

прецизно разпределение на отговорностите измежду членовете им;  

2. Изготвяне на подробен екшън план и график за работа;  

3. Дефиниране ролите и отговорностите, необходимостта от 

включване на експерти/лектори и техния профил;  

4. Определяне на вътрешни правила за координация, следене на 

срокове и вътрешна комуникация;  

5. Създаване на план за вътрешен мониторинг, включващ ежемесечни 

срещи на членовете на екипите , свързани с текущите задачи. За тази цел 

беше създадена на чат група в дигитална мрежа и срещи през Googlemeet с 

цел непрекъсната комуникация, упражняване на контрол, следене за 

напредъка на разпределените задачи по проекта и анализиране на 

потенциални рискове и проблеми. 

1.2. Предварителен подбор на участници 

Подборът на участници се осъществи, чрез създадена дигитална 

анкетна карта с въпроси от общ характер, като: - име; - пол; - възраст; - 

местоживеене; - занимание; -ученик, студент, работещ, самонает, 

безработен. Освен въпросите от общ характер, имаше и въпроси, 

подлежащи на обосновка от кандидатите. Целта бе да се придобие възможно 

най-широка степен на информация за мотивацията на кандидатите да се 

включат в дейностите по проекта. Този подход за предварителен подбор на 

участниците спомогна за по-качествения подбор на участниците. 

1.3. Достигнати целеви групи 

Основната целева група достигната по време на жизнения цикъл на 

настоящото проектно предложение се състоя от младежи на възраст между 

13 и 30 години с местожителство на територията на Република България.  

Друга специфична целева група бяха асистенти и главни асистенти от 

висшите учебни заведения в България. Целева група по проекта бяха и 

всички лица, ангажирани в академичната общност, различни от посочените 

асистенти и главни асистенти, които също са заинтересовани от по-

задълбочен и проблемно-ориентиран диалог по важни въпроси, сред които 
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и този за недостатъчната информираност за възможностите за кариерно 

израстване в академичните среди. 

1.4. Информационна кампания 

По време на житейския цикъл на проекта беше извършена масирана 

информационна кампания по социални мрежи, местни, регионални и 

национални електрони медии/радио/телевизия. Организацията има 

организиран дигитален архив с линкове за популяризиране на проекта. 

1.5. Сертифициране на участниците 

На участниците бяха генерирани Youthpass сертификати. С тях 

Европейската комисия осигурява признаване на участието в Програмата 

Еразъм + като образователен опит и период на неформално обучение. 

1.6. Приложени практики, устойчиви и щадящи 

околната среда 

В дейностите по проекта бяха включени следните устойчиви и щадящи 

околната среда практики: 

1.Където бе възможно се организира транспорт, чрез бусове; 

2. По време на двудневните събития се предостави разделно събиране 

на отпадъците; 

3. Близо 90% от участниците  използваха своите лаптопи, таблети, 

смартфони за записки, както и за попълването на обратната връзка; 

4. На участниците беше предоставена минерална вода в стъклени 

бутилки. 

1.7. Виртуален компонент преди, по време или след 

дейността 

Преди всяка мобилност организаторите провеждаха онлайн срещи 

помежду си и с представители на младежи, местни ръководства и местна 

общност, които бяха част от организационния процес по градове, включени 

в проектното изпълнение. 

В края на всяко двудневно събитие участниците се включиха в онлайн 

анкета, чрез платформата www.sli-do, и дадоха отговор на интерактивни 

въпроси за проведените дейности. 

След всяка двудневна мобилност, част от участниците се 

присъединяваха към провеждани виртуални срещи с организаторите. Целта 

http://www.sli-do/
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на допълнителната активност бе да се поддържа връзката с участниците 

преминали дейностите и да се коментират идейните проекти създадени по 

време на мобилностите по градовете, с цел тяхното надграждане за 

представянето им на финалната мобилност в гр. София. 

1.8. Използвани мерки за безопасност 

При стартирането на проекта и изпълнението на дейностите 

Сдружение АМУ работеше в условия на огромното предизвикателство – 

пандемията COVID-19. В тази връзка стриктно съблюдавахме всички 

ограничения като ограничен капацитет, разстояния между столове и бюра в 

работните пространства. Организацията следеше и изискваше използването 

на предпазни средства като маски, шлемове и др. приложими. Освен 

ограниченията, свързани с пандемията, екипът на организацията беше 

взела предвид всички специфични потребности на участниците по 

отношение на придвижването, храната, настаняването и други конкретни 

техни нужди, за да се осигури максимално спокойна, приятна и безопасна 

среда за осъществяване на планираните дейности. 

1.9. Участие на младежи в неравностойно положение 

За да гарантираме участието на младежи в неравностойно положение 

(в риск, от малцинства, с икономически и социални трудности), при 

селекцията на участници се определи квота от 20 души от общия брой 

участници, които имаха предимство в процеса на селекция. По отношение 

на баланса между половете на участниците, екипът на проекта изхождаше от 

факта, че проблемите на младежта еднакво засягат и двата пола. С цел 

осигуряване на равен достъп за всички при селекцията на участниците беше 

съблюдаван баланса на половете. Екипът за подбор на участници се и 

ръководеше от принципа на гарантиране на правото на участие и 

равнопоставеност между жените и мъжете. 

1.10. Осигуряване устойчивост на проекта 

Създадена e виртуална група “Гласът на младите изследователи“ за 

комуникация между участниците и ръководителите на Сдружение 

„Асоциация на младите учени“. Тази виртуална група е достъпна за всички 

заинтересовани лица и групи. Групата дава възможност на неограничен 

брой хора да влязат в контакт, да излагат своите виждания и да правят своите 

предложения по широк кръг от въпроси, касаещи младежта, младите 

изследователи, техните права, както и ролята на иновациите във всяка една 
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сфера. Тази дигитална платформа е открита за достъп и в нея имат 

възможността по всяко време да се включват представителите на 

академичните среди , както и такива на институции, учреждения, 

организации и др., ангажирани с темите за научните изследвания и 

иновациите. 
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2. Реализирани работни ателиета и 

регионални конференции  
В рамките на изпълнение на настоящия проект бяха реализирани пет 

работни ателиета, пет регионални конференции и една финална национална 

конференция. Работните ателиета бяха реализирани в Пловдив, Враца, Русе, 

Бургас и София; регионалните конференции съответно в Пловдив, Враца, 

Русе, Варна и Бургас, а финалната национална конференция в гр. София. 

 

Таблица 2.1. Реализирани работни ателиета, регионални конференции 

и национална конференция 

Град Работно ателие Регионална 

конференция 

Национална 

конференция 

Пловдив 20.02.2022 21.02.2022 - 

Враца 20.03.2022 21.03.2022 - 

Русе 17.04.2022 18.04.2022 - 

Варна 27.05.2022 28.05.2022 - 

Бургас 19.06.2022 20.06.2022 - 

София 18.09.2022 - 19.09.2022 

 

2.1. Обща информация 

Подборът на участниците бе реализиран, посредством попълване на 

онлайн форма за регистрация, с която бе събрана следната информация: 

- Email 

- Имена 

- Дата на раждане 

- Каква е Вашата образователна и/или научна степен? 

- Училище/Университет/Организация: 

- Телефон за връзка: 

- Кое е Вашето образователно и/или научно направление? 

- Разработвали/участвали ли сте в реализация на проект с 

научно-изследователска и/или приложна дейност? 

- Ако Да, моля опишете проекта накратко. 
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- Имате ли идея за научно - изследователски приложен проект? 

- Ако Да, моля опишете я накратко 

- Участвали ли сте в доброволчески инициативи? 

- Ако Да, опишете ги (до 500 символа) 

- Имате ли опит в неправителствения сектор? 

- Ако Да, моля да споделите какъв е той. 

 

Обобщените резултати от попълнените анкети показват, че част от 

участниците имат известен опит в разработване на проекти, имат идея за 

научно-изследователски или приложен проект, участвали са в 

доброволчески инициативи и имат опит в неправителствения сектор. 

(Фигура 2.1.) 

. 

Фигура 2.1. Дял на участниците, които имат предишен опит в научно-

изследователски и приложни проекти, доброволчески дейности и 

неправителствен сектор (Отговор „Да“) 

 
Източник: онлайн анкетни карти на участниците в проекта 

 

Разпределението на присъстващите в работните ателиета, 

регионалните конференции и националната конференция според 

разстоянието е както е посочено в таблица 2.2 

28%

33%

45%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Имате ли опит в неправитествения 

сектор?

Имате ли идея за научно -

изследователски приложен проект?

Разработвали/участвали ли сте в 

реализация на проект с научно-

изследователска и/или приложна 

дейност?

Участвали ли сте в доброволчески 

инициативи?
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Таблица 2.2. Участници, съобразно разстоянието от града на 

провеждане на събитията.1 

 Пловдив Враца Русе Варна Бургас София Общо 

0-99 км. 21 21 21 21 21 22 127 

100-499 км. 10 10 10 10 10 23 73 

 Общо 200 

 

2.1.1. Работни ателиета 

Работните ателиета се проведоха в рамките на Ден 1 от работната 

програма за всеки един от градовете. Всяко работно ателие се състоеше от 

следните дейности (модули): 

 

1) Лекционен модул 

Неговата цел е информационна - да запознае младите хора в 

дълбочина със същността на изследователската работа, възможностите тя да 

получи финансова подкрепа и извън структурата, в която работят или биха 

работили, възможностите за комерсиализация на изследванията и как 

всичко това може да допринесе за кариерното развитие на младите 

изследователи. 

В този модул на участниците бяха представени и разгледани следните 

теми: 

• Трансфер на иновации и добри европейски практики – доц. д-р 

Даниела Пастармаджиева, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив 

• Кариерно израстване в академичната сфера – доц. д-р Иван 

Станков, Технически университет – гр. София 

• Финансиране на идеи, гражданско предприемачество, проекти 

по „Еразъм +“ и др. донори - Вадим Рошманов 

• Регионални инициативи, програма „Европа“ – д-р Михаела 

Иванова 

• Европейски проекти и работа на европейските институции – гл. 

ас. д-р Еньо Савов, Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. 

Благоевград 

 

 
1 Данните са на основа попълнените декларации по време на събитията 
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2) Добрият пример 

Модулът „добрия пример“ има мотивационна функция, като 

очакваният резултат е участниците да бъдат насърчени да преследват 

своите изследователски и иноваторски цели, подобно на вече успелите свои 

колеги. В този модул представихме млади хора, които са постигнали успехи 

в сферата на науката, иновациите и бизнеса. За своите постижения 

разказаха:  

• Д-р Ваньо Везиров – лекар, основател на компания @OS 

IMPLANTS. 

• Тони Тончев – Докторант по Телекомуникации в Русенски 

университет "Ангел Кънчев".  

• Слави Георгиев – Докторант по Приложна математика и 

статистика. 

• Д-р Вероника Стоилова – Преподавател по международно право 

в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

• Пенчо Малинов - доктор по социално управление, маркетинг и 

финанси. Основател на фирма Bio Pack BG за биоразградими 

опаковки от царевично нишесте и захарна тръстика. 

• Сибел Азис – ПУ „Паисий Хилендарски“, асистент по молекулярна 

биология. 

•  Д -р Катерина Такова – Д-р по физиология на растенията; 

постдокторант към катедра “Физиология на растенията и 

молекулярна биология”, ПУ; учител по биология в Частна 

гимназия по природни науки и предприемачество “Асен 

Йорданов”, Иваняне, София-град. 

• Доц. Хюсеин Йеменджиев - университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ Бургас и изследовател в Център за компетентност 

„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, 

енергия за кръгова икономика“, съосновател на старт-ъп 

компания ЕNovaH20. 

• Емилиян Кадийски – Основател на Враца Софтуер Общество и 

учител.  

• Иван Иванов – Докторант по предприемачество и преподавател 

асистент в катедра Предприемачество в Университетът в 

Саутхемптън, Великобритания.  

 

3) Игра (ice-breaking game) 
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Преди да започнат ролевите игри по екипи беше организирана кратка 

игра за сближаване между участниците. Всеки от тях получи бял лист А4 и 

пишещо средство и трябваше да си избере партньор, седящ до него/нея. 

Задачата, която им поставихте беше в рамките на една/две минути да 

нарисуват със затворени очи своя партньор. В резултат на играта 

атмосферата ставаше много по-неформална, а част от участниците си 

размениха рисунките, заедно с контакти.  

 

4) Ролеви игри 

Целта на ролевата игра е да се доведат до структуриран вид идеи, които 

участниците имат, използвайки информацията и мотивацията от модул 1 и 2. 

Наред с посоченото ролевите игри дадоха възможност на участници от 

различни организации, сфери на дейност и с различни интереси да обединят 

усилията си в описване на подход за реализиране на добра идея. 

За да осъществим горепосоченото, разделихме участниците на 5 екипа 

на случаен принцип, посредством задаване последователно на числата от 1 

до 5 на участниците. Тези, които са получили число 1 бяха в екип 1, тези с 2 - 

в екип 2 и т.н. 

На два от екипите беше дадена задача да разработят базова идея за 

старт-ъп, като използват популярна канава за верифициране на бизнес 

модел (Схема 2.1.). 

 

Схема 2.1. Канава за верифициране на бизнес модел, използвана при 

ролевите игри 
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Други два от екипите имаха за задача да разработят научно-

изследователски проект за Фонд научни изследвания към МОН. За целта 

разработихме канава, подобна на тази от Схема 1, но адаптирана за проектно 

предложение към ФНИ (Схема 2.2.) 

 

Схема 2.2. Канава за разработване на проектно предложение към ФНИ 
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Очакването към петата група бе да разработи проект за гражданска 

инициатива. За тази задача екипът на проекта също разработи отделна 

канава, по която екип следваше да работи. (Схема 2.3.) 

 

Схема 2.3. Канава за разработване на идея за гражданска инициатива 
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Преди да стартират работа на участниците бяха дадени подробни 

разяснения какво представлява всеки един елемент от канавата и какво 

следва да съобразят при попълването му. 

Екипите имаха приблизително 2 астрономически часа време за работа, 

като през това време можеха да си почиват и да консумират напитки от кафе 

паузата. 

След като всички екипи приключиха с работата, започнаха 

презентациите. Всеки екип имаше възможност в рамките на 10-15 минути да 

представи идеята си, като останалите участници и лекторите задаваха 

въпроси на участниците и им даваха насоки какво могат да подобрят и как 

могат да реализират представеното. 

 

5) Обратна връзка 

В края на всяко едно от работните ателиета участниците бяха 

помолени да дадат обратна връзка за събитието. Обратната връзка се 

реализира посредством отворени въпроси в система www.sli.do. На 

участниците беше показан линк и код за достъп, от където даваха отговори 

на поставените въпроси. С цел обратна връзка на участниците поставихме 

следните въпроси:  

http://www.sli.do/
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1. Как, според Вас, младите изследователи могат да си сътрудничат 

по-активно?  

2. Как, според Вас, да изградим стимули за младите изследователи 

да продължат своето кариерно развитие?  

3. Как, според Вас, да развием повече възможности за 

финансиране на техни проектни идеи? 

 

Във всеки един град получихме доста интересна обратна връзка от 

участниците, предложения и начини за подобряване. Обратната връзка от 

участниците от градовете е събрана в Word cloud2.  

 
Фигура 2.1.1.1 Обратна връзка от участници от градовете, сумаризирана в Word cloud, на 

въпроса „Как, според Вас, младите изследователи могат да си сътрудничат по-активно?“ 

 

 
2 Wordcloud (Облаци от думи) са чудесен начин за визуализиране на настроенията, 

креативно показване на отговорите на анкетата на живо. Source: 

https://blog.polleverywhere.com/best-word-cloud-generator/  

https://blog.polleverywhere.com/best-word-cloud-generator/
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Фигура 2.1.1.2 Обратна връзка от участници от градовете, сумаризирана в Word cloud, на 

въпроса „Как, според Вас, да изградим стимули за младите изследователи да продължат своето 

кариерно развитие?“ 
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Фигура 2.1.1.3 Обратна връзка от участници от градовете, сумаризирана в Word cloud, на 

въпроса „Как, според Вас, да развием повече възможности за финансиране на техни проектни идеи?“ 

 
 

2.1.2. Регионални конференции 

Целта на регионалните конференции е да бъдат своеобразна 

платформа за диалог между представители на STEM училища, регионални 

управления на образованието, висше образование и местна власт по 

въпросите за реализация на изследователски идеи. 

По време на събитията се включиха и младежи - участници от 

работните ателиета, които споделиха свои очаквания, необходимост и 

предизвикателства. Представителите на институциите споделиха как биха 

могли да отговорят на поставените от младежите въпроси и проблеми и 

какво е направено до момента. 



 

 

 

 

 
Този документ е изработен в рамките на проект “Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-

KA154-YOU-000039063, осъществен по програма „Еразъм +” на Европейския съюз от Сдружение 

"Асоциация на младите учени" 

 

   
22 

В края на всяка регионална конференция екипът на Асоциация на 

младите учени декларира своята готовност да съдейства за решаване на 

споделените предизвикателства и да допринася за реализиране на идеите. 

2.2. Реализация по градове 

Във всички градове бяха реализирали работни ателиета и регионални 

конференции. 

2.2.1. Пловдив 

В работните ателиета в гр. Пловдив се включиха 31 участника във 

възрастова група 13-30 г. Съобразно разстоянието от гр. Пловдив, в 

събитието се включиха 21 участника до 99 км. и 10 души от населени места, 

намиращи се над 100 км. от Пловдив. (Фигура 2.2.) 

 

Фигура 2.2. Разпределение на участниците съобразно разстоянието, 

от което пътуват до гр. Пловдив 

 
 

 

В рамките на ролевите игри в гр. Пловдив бяха изготвени два проекта 

за старт-ъп, два за научно-изследователски проекти и една гражданска 

инициатива, както следва: 

Група 1 – старт-ъп компания за предоставяне на куриерски услуги с 

дронове. Екипът обърна внимание, че подобни доставки осигуряват 

екологичност, бързина и могат да се реализират в лоши климатични условия 
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и до трудно достъпни локации. Прави впечатление обществената 

ангажираност на младежите, които специално обърнаха внимание, че биха 

използвали слънчеви панели, които да захранват дроновете, за да не 

замърсяват околната среда. 

Група 2 – Във втората група участват студенти по стоматология, чиято 

идея за старт-ъп също показва социална ангажираност. С мисъл за 

възрастните хора в отдалечени райони без лесен достъп до медицинска 

помощ, те искат да създадат приложение за мобилен телефон, което взема 

отпечатък за изработка на зъбни протези. 

Група 3 – Инициативата за гражданско участие беше за създаване на 

електронна платформа за споделяне на научни и изследователски идеи. 

Според членовете на екипа подобна платформа би довела до повишаване на 

мотивацията, ефикасността, комуникацията между изследователите, 

обединение, популяризиране на младите български учени в Европа и 

останалата част от света. 

Група 4 – Задачата на група 4 беше да разработи основа за научно-

изследователски проект за Фонд научни изследвания към МОН. 

Представената идея е с висока степен на актуалност, а именно 

„Детерминанти на психическо здраве сред гимназиални ученици и 

методологии за подобряването му“. Целта на екипа е да се изследват 

показателите за психично здраве сред учениците в условията на COVID-19 и 

препоръчване на мерки за подобряването му. 

Група 5 – Сходна идея развиха и участниците в група 5, които също 

разработваха научно-изследователски проект. Те обаче се фокусираха върху 

екологичното мислене и ефектите върху психичното здраве на 

подрастващото поколение. Екипът смята, по-високата ангажираност на 

подрастващите с обществено-полезни каузи като екологията ще окаже 

благоприятен ефект върху психичното им здраве. 

2.2.2. Враца 

В работните ателиета в гр. Враца се включиха 31 участника във 

възрастова група 13-30 г. Съобразно разстоянието от гр. Враца, в събитието 

се включиха 21 участника до 99 км. и 10 души от населени места, намиращи 

се над 100 км. от Враца. (Фигура 2.3) 

 

Фигура 2.3. Разпределение на участниците съобразно разстоянието, 

от което пътуват до гр. Враца 
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В рамките на ролевите игри в гр. Враца бяха изготвени два проекта за 

старт-ъп, един научно-изследователски проект и две граждански 

инициативи, както следва: 

Група 1 – Фокусът на тази група беше създаване на научно-

изследователски проект. Екипът беше предимно от студенти по педагогика, 

които насочиха своите усилия върху проект със заглавие „Изкуствата, 

занаятите и спортът при работа с деца за справяне с агресията на 

предучилищно и училищно ниво, чрез организиране на летни обучителни 

лагери“. Екипът се фокусира върху обществено значима тема, с отражение 

върху обществото като цяло. 

Група 2 – Втората група разработи бизнес план за туристически 

обиколки с автобус с панорамна гледка и дигитален екскурзовод. Името на 

инициативата е „Northwest Tour Bulgaria”, като цели популяризиране на 

туристическите забележителности на Северозапада, което се очаква да 

доведе до увеличаване на туристическия поток в региона и неговото 

развитие. Темата е значима с оглед на факта, че Северозападния регион е 

този, който има най-голяма нужда от инвестиции и развитие. 

Група 3 – Екип три разви гражданска инициатива за организиране на 

благотворителен волейболен турнир за младежите на Враца в гимназиален 

етап на обучение (14-19 г.). Идеята е свързана с осигуряване на по-добра 

социализация на младежите, мотивация за активен начин на живот, 
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възможност за изява, благотворителна кауза, популяризиране на 

доброволчеството. 

Група 4 – Група 4 също се фокусира върху гражданска инициатива, 

която също е насочена към младите хора. Екипът цели да организира 

„Фестивал на професиите в малки населени места“, което цели подпомагане 

на професионалното ориентиране на младежите. 

Група 5 – В подкрепа на популяризиране на Северозапада е и бизнес 

планът на група 5. Инициативата е наречена „Дивният Северозапад“, като 

също предлага туристическа услуга с автобус. Специфичното е, че екипът 

планира безплатни екскурзии за хора от уязвими групи. Посоченото 

демонстрира социална ангажираност. 

2.2.3. Русе 

В работните ателиета в гр. Русе се включиха 31 участника във 

възрастова група 13-30 г. Съобразно разстоянието от гр. Русе, в събитието се 

включиха 21 участника до 99 км. и 10 души от населени места, намиращи се 

над 100 км. от Русе. (Фигура 2.4.) 

 

Фигура 2.4. Разпределение на участниците съобразно разстоянието, 

от което пътуват до гр. Русе 
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В рамките на ролевите игри в гр. Русе бяха изготвени два проекта за 

старт-ъп, два научно-изследователски проекта и една гражданска 

инициатива, както следва: 

Група 1 – Екипът се фокусира върху разработване на научно-

изследователски проект, фокусиран върху употребата на мобилни 

устройства от страна на младите хора, под надслов „Вдигни поглед от 

екрана“. Проектът цели обогатяване на знанията на младежите за 

използването на електронни устройства и социалните мрежи, осъзнаване на 

влиянието им и промяна на вижданията и ценностната система. 

Група 2 – Група 2 създаде бизнес план за производство на агрономен 

серум със сидерати. Идеята е свързана с изискване на ЕС до 2060 да бъде 

спряна употребата на азотни торове. Екипът демонстрира познания в тази 

сфера и обърна внимание върху необходимостта от природосъобразно 

подхранване на почвите с оглед да се осигури продоволствената сигурност. 

Група 3 – Фокусът е научно-изследователски проект за проучване на 

общественото мнение по значими за обществото проблеми, които не 

попадат във въпросниците на популярните социологически агенции. 

Група 4 – Идея на екипът е създаване на старт-ъп за производство на 

хардуер, заедно със софтуер, който да бъде използван в земеделието. Според 

екипа продуктът цели да осигури контрол върху качеството, да спести 

ресурси на производителите, осигуряване контрол 24/7, дава възможност за 

увеличаване на производството. 

Група 5 – Групата разви идея за гражданска инициатива, наименувана 

„Електро-свободни“. Целта е да се използва възобновяема енергия, която да 

бъде „почти безплатна за хора в нужда“, както самият екип отбелязва. Според 

екипа разпространението на възможността за ползване на възобновяема 

енергия ще подпомогне и малкия бизнес. 

2.2.4. Варна 

В гр. Варна се включиха 31 участника във възрастова група 13-30 г. 

Съобразно разстоянието от гр. Варна, в събитието се включиха 21 участника 

до 99 км. и 10 души от населени места, намиращи се над 100 км. от Варна. 

(Фигура 2.5.) 

 

Фигура 2.5. Разпределение на участниците съобразно разстоянието, 

от което пътуват до гр. Варна 
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В рамките на ролевите игри в гр. Варна бяха изготвени един проект за 

старт-ъп и един проект за  научно-изследователски инициатива както следва: 

Група 1 – Екипът се фокусира върху разработване на научно-

изследователски проект:  Онлайн Платформа за Оценяване на Научни 

Разработки в Университетите Идеята за създаване на системата за онлайн 

научни разработки и тяхното оценяване е свързано с промяната в 

социалната и научна среда след пандемията от COVID-19 и последвалите 

промени в образователната система – Виртуалното обучение. Системата е 

предназначена да помага на обучаемите –студенти, курсанти и докторанти в 

научни проекти и разработки които да достигнат своя потенциал за 

развитие. Системата оценява по десетобална система научните трудове и ги 

поставя в съответна класация която достига комисия за последна оценка. 

Предвижда се финансово подпомагане на такива проекти-  Европейски 

стипендии за младите учени. 

Група 2 – Група 2 създаде бизнес план за внедряване на изкуствен 

интелект и роботи  в хотелиерския и ресторантьорския бранш. Екипът 

демонстрира познания в тази сфера и обърна внимание върху 

необходимостта от автоматизацията и роботизацията на услугите в 

туристическия сектор. 
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2.2.5. Бургас 

В работните ателиета в гр. Бургас се включиха 31 участника във 

възрастова група 13-30 г. Съобразно разстоянието от гр. Бургас, в събитието 

се включиха 21 участника до 99 км. и 10 души от населени места, намиращи 

се над 100 км. от Бургас. (Фигура 2.6.) 

 

Фигура 2.6. Разпределение на участниците съобразно разстоянието, 

от което пътуват до гр. Бургас 

 
 

 

В рамките на ролевите игри в гр. Бургас бяха изготвени два проекта за 

старт-ъп, един научно-изследователски проект и една гражданска 

инициатива, както следва: 

Група 1 – Идеята на екипа е за старт-ъп, който да създаде мобилно 

приложение „ChaikaAPP”, което първоначално да бъде за гр. Бургас. В това 

приложение гражданите ще могат да отбелязват препятствия при 

придвижването по тротоарите, ще сигнализират местната власт и ще 

информират трудноподвижни хора и/или майки с колички за места, които са 

трудни за преминаване. Идеята е със социална ангажираност. 

Група 2 – Екипът има идея за старт-ъп за производство на 

автобронзант, който да бъде биологично чист продукт. 

Група 3 – Научно-изследователският проект е с медицинска 

насоченост. Заглавието му е „Приложение на системи, базирани на 

21

10

До 99 км. 100-499 км.



 

 

 

 

 
Този документ е изработен в рамките на проект “Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-

KA154-YOU-000039063, осъществен по програма „Еразъм +” на Европейския съюз от Сдружение 

"Асоциация на младите учени" 

 

   
29 

изкуствен интелект в клиничната диагностика“. Очакванията са разработката 

да позволи ранна диагностика на различни заболявания, обезпечаване на 

работния процес на медицински специалисти, оптимизирана грижа при 

хронични заболявания. 

Група 4 – Гражданската инициатива, организирана от екип 4 цели да 

осъществи превенция на напускане на града от страна на младите хора, 

посредством стажове, гарантирана работа, данъчни облекчения, 

стимулиране на родители студенти и др. 

2.2.6. София 

 

В работните ателиета в гр. София се включиха 45 участника във 

възрастова група 13-30 г. Съобразно разстоянието от гр. София, в събитието 

се включиха 22 участника до 99 км. и 23 души от населени места, намиращи 

се над 100 км. от София. (Фигура 2.7.) 

 

Фигура 2.7. Разпределение на участниците съобразно разстоянието, 

от което пътуват до гр. София 

 
 

 

Провеждането на финалната мобилност се осъществи в гр. София в 

рамките на два дена 18 и 19 септември 2022 г. 

Ден 1 се проведе в сградата на Национален студентски дом. 

Мобилността събра на едно място участници от цяла България, над 100 км., 
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които са преминали през дейностите на проекта и участници до 99 км., които 

бяха основно представители на столичните учебни заведения (университети 

и училища). В рамките на Ден 1 се проведе работно ателие в което младите 

изследователи от страната и столицата представиха пред експертно жури 

разработени презентации за старт-ъп, научноизследователски проект или 

гражданска инициатива, насочена в подкрепа на младите изследователи. 

Всяка група получи обратна връзка от журито. В края на работния ден бяха 

разпределени награди за първо, второ, трето място и специална награда на 

журито.  

Първо място спечели проект „Приложение на системи, базирани на 

изкуствения интелект в клиничната диагностика“- гр. Бургас. Проектът е 

творение на Доц. Д-р Хюсеин Йеменджиев, Екатерина Манолова Стаматова,  

Габриела Иванова Карабойчева, Петър Петров.  

Второ място спечели проект „Детерминанти на психическо здраве сред 

гимназиални ученици и методологии за подобряването му“ – гр. Пловдив. 

Проектът е създаден от Теодор Лоловски.  

Трето място спечели проект „Чайка“ – гр. Бургас, създаден от Виктор 

Русев, Иван Александров, Живко Събев, Емануила Антонова. 

Специална награда на журито беше връчена на проект „Агрокултурен 

серум за съживяване и обогатяване на почвата“ (Reviving Agricultural and 

Revitalizing Serum (RARS)), създаден от Константин Йорданов.  

В рамките на втория ден се проведе финална национална 

конференция, на която присъстваха ръководители и представители на 

администрация, бизнеса и общността на регионално, национално и 

европейско равнище. На конференцията младите изследователи 

(участниците в проекта) имаха възможност да зададат своите въпроси, да 

изкажат своето мнение и да дадат своите предложения на официалните 

гости. Те от своя страна пък поеха конкретни ангажименти за следващи 

стъпки за реформи на политиките, които засягат младите изследователи. В 

рамките на този диалог се потвърди идеята, че младите изследователи ще 

имат изключителната възможност да се включат в обсъждането и 

приемането на необходимата законодателна рамка, включваща концепция 

за приемане на изцяло нов „Закон за насърчаване на научните изследвания 

и иновациите“ като част от реформата в областта на научните изследвания и 

иновациите, която е залегнала в Националния план за възстановяване и 

устойчивост. В тази връзка Асоциация на младите учени беше поканена и 

стана член (със Заповед РД09-4830-29.09.22 на Министъра на образованието 
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и науката) на междуведомствената работна група за разработване на „Закон 

за насърчаване на научните изследвания и иновациите“. 

 

2.2.7. Обобщение 

Работните ателиета и дискусиите, които екипът на проекта проведе с 

младежи между 13 и 30 г. показа висока степен на обществена ангажираност 

от тяхна страна, адекватност на актуалните обществени предизвикателства 

и готовност да допринесат за тяхното преодоляване.  

Като основни теми, върху които бе фокусът на разработените старт-

ъпи, научно-изследователски проекти и граждански инициативи можем да 

изведем: 

- Опазване на околната среда; 

- Грижа за хора в неравностойно положение; 

- Подкрепа и успешна социализация за ученици в гимназиален етап; 

- Селско стопанство (продоволствена сигурност); 

- Туризъм. 

 

Следва да се отбележи, че се забелязва известна регионализация на 

идеите: 

• Пловдив – екология и медицина; 

• Враца – туризъм и спортни инициативи; 

• Русе – селско стопанство/продоволствена сигурност; 

• Варна – дигитални решения за млади изследователи; 

• Бургас – социална ангажираност. 
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3. Реализиране на поставените цели, изводи и 

препоръки 

3.1. Реализиране на целите 

Цел 1: Да се окуражи и стимулира участието на младите хора(таланти 

и изследователи) в европейския демократичен живот на местно, регионално 

и национално ниво. 

В събитията, реализирани в рамките на проекта взеха участие над 200 

младежки, които проявиха висока степен на съпричастност към дейностите 

в рамките на работните ателиета и регионалните конференции. Обратната 

връзка показва, че младите хора имат желание да се развиват и да израстват 

кариерно в рамките на своята държава – България. Това от своя страна не ги 

прави по-малко граждани на света. Напротив, младите хора са готови да имат 

допълнителен стаж или допълнително образование в чужбина. Според тях 

тази активност ще натрупа у тях количествени и качествени индикатори за 

усвояване на ноу-хау, което могат приложат в България, след като се върнат 

отново на родна земя. 

 

Цел 2: Да се увеличат знанията на младите хора за европейските 

ценности, както и техните права като европейски граждани 

Тази цел се реализира, чрез поредица от дейности и обучения в 

неформална среда, които бяха насочени към повишаване на капацитета от 

знания на младите хора за гражданското образование и гражданската 

култура. Бяха осъществени симулации, които пресъздадоха 

функционирането на демократичните институции и функциите на лицата, 

вземащи решения, в такива институции. 

 

Цел 3: Засилване на дигиталната активност и компетенции на млади 

хора. Предложения проект използва алтернативни, дигитални и иновативни 

форми на участие на младите хора.  

Регистрацията, както и обратната връзка бяха реализирани, чрез 

онлайн инструменти. Беше създадена виртуална група за комуникация 

между участниците и менторите по проекта. В тази виртуална група се 

предвиждат обсъждане на редица правилници, закони и т.н. свързани пряко 

с интереса на младите учени и изследователи. 
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Цел 4: Да се съберат на едно място младите хора и създателите на 

политиките, чрез което да се създадат условия за младежки диалог. 

Тази цел бе осъществена от провежданите регионални и национална 

конференции в рамките на областните градове: Пловдив, Враца, Русе, Варна, 

Бургас и София. На срещите младите хора, участници в проекта се срещнаха 

с взимащите решения на местно, регионално, национално и европейско 

равнище от администрация, бизнес и други заинтересовани страни. 

 

3.2. Изводи 

В резултат на проведените работни ателиета, регионални и 

национална конференции екипът по изпълнение на проекта установи 

следното: 

1) Сред младите хора, включително в училищна възраст, има интерес 

към изследователска и предприемаческа дейност, както и гражданска 

ангажираност. 

По време на проведените в страната срещи, отчетохме голям интерес  

у младите хора да разработят проект, да стартират бизнес, както и да 

изследват нещо ново в сферата на науката. Споменатите нагласи, 

съчетани с големия потенциал на  младите хора, считаме, че ще бъдат 

основен двигател на науката и икономиката; 

2) Младите хора умеят да идентифицират обществени 

предизвикателства, да посочват актуални проблеми. 

Младите хора са добре информирани, знаят как и къде да потърсят  

необходимата за тях информация. Следят актуалните теми на деня и 

показват обществена активност; 

3) Младите хора умеят в динамичен порядък да предложат решения за 

преодоляване на установените предизвикателства. Те са креативни, 

необременени, извън всякакви стереотипи, което им помага да 

предложат интересни и ефективно изглеждащи решения. 

4) В голяма степен младите хора умеят да формират екипи, използвайки 

компетентността на всеки от тях, като по-големите участници (учители, 

млади учени, докторанти) оказват подкрепа на по-младите. Както 

учениците, така студенти и докторанти показаха много добри умения 



 

 

 

 

 
Този документ е изработен в рамките на проект “Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-

KA154-YOU-000039063, осъществен по програма „Еразъм +” на Европейския съюз от Сдружение 

"Асоциация на младите учени" 

 

   
34 

за работа в екип с непознати до този момент за тях съотборници. Това 

е радващо, тъй като добрата екипна работа е сериозна предпоставка 

за успех. 

5) Младите хора нямат достатъчно информация как да реализират своите 

идеи, как биха могли да получат финансиране, какви са пътищата и 

рисковете пред тях. Основно предизвикателство е липсата на опит и 

увереност. Голяма част до момента са имали и имат идеи, но не са се 

престрашили да преминат към тяхната реализация. Информираността 

им, относно възможностите за финансиране е малка. 

6) Образователните институции (училища и университети) полагат 

усилия за повече иновативност и интегриране на обучаемите към 

иновативни и изследователски идеи, но тази дейността следва да бъде 

разширена и надградена 

Отчитаме, че училищата и университетите насърчават младежите да 

участват в проекти, като предлагат модерни технологии и предлагат 

иновативна среда. 

7) На повечето места местната власт има механизми за подкрепа на 

младежки инициативи, но е нужна по-широка информираност сред 

местната общност. 

8) Откроява се липса на виртуално място, където младите изследователи 

да общуват, да обменят идеи, да създават общности. 

 

3.3. Препоръки 

1) По-голяма проактивност от страна на администрацията на местно и 

национално ниво в разработване на информационни кампании по 

отношение възможностите за финансиране на различни 

инициативи и проекти. Ще бъде по-добре, ако предоставяните 

възможности да стигнат до широк кръг от хора и та да могат да се 

възползват от тях; 

2) Продължаване на добрата практика на Фонд „Научни изследвания“ 

към МОН да насърчава включването на докторанти и млади учени 

в проекти на утвърдени изследователи. Препоръчваме тези 

проекти да бъдат малко по-дългосрочни, за да се постигне по-

голяма устойчивост на изследвания; 
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3) Задълбочаването на сътрудничеството между университетите и 

средните училища, вкл. бизнеса и гражданския сектор за 

реализиране на съвместни изследователски инициативи. 

Необходимо е да се изгради добър мост между средното и висшето 

образование - бизнеса и гражданския сектор, за да могат младите 

хора да останат да учат и да се реализират в България; 

4) По тясно сътрудничество между държавната администрация и 

организации като Асоциация на младите учени, като последната 

може да играе активна роля за информиране и обучение на млади 

изследователи как да реализират своите идеи. Като хора с опит и 

широк поглед на случващото се на терен, можем да мотивираме и 

менторстваме (ръководим) младите хора. Да бъдем проводник на 

държавните политики и целевата група; 

5) Да се осигури достъп на изследователи до образователни 

ресурси/образователна платформа, подпомагаща развиването на 

предприемачески умения сред ученици, студенти, докторанти и 

млади учени; 

6) Осигуряване на свободен достъп до платформи за проверка за 

плагиатство. Важен момент е масовата проверка на научните 

трудове със софтуер за проверка за плагиатство. По този начин, 

считаме че младите изследователи ще бъдат мотивирани да 

разработват нещо свое, а не да копират чужди трудове; 

7) Създаване на национална система, отчитаща цитиранията от 

български автори, което е свързано с академичното развитие на 

младите изследователи. 

Създаването на подобна система многократно ще улесни 

проследимостта на цитиранията и ще бъде в голяма помощ при 

атестирането на младите учени; 

8) Да се създаде в виртуално пространство място, където младите 

изследователи и учени да получават информация за възможни 

начини на финансиране на техни проекти, да имат възможност да 

общуват по между си, да обменят опит и идеи, както и да стартират 

различни инициативи. 

 

 


