
 

 

                 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                 Министерство на образованието и науката 

Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (2009-2014) 

 

ПРОГРАМА BG09 

ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ 

НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 
 

ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ 
 

МОН, конферентен център, зала 2, ет. 7, 12 юли 2016 г. 

 

ПРОГРАМА 

10.00 – 11.00 ч. Регистрация за първия семинар 

11.00 – 11.15 ч. Откриване и приветствия 

Г-н Красимир Киряков, заместник-министър на образованието и 

науката и ръководител на програмния оператор по програма BG09, 

Министерство на образованието и науката 

11.15 – 12.00 ч. Представяне на поканата. Разяснения от Програмния оператор във 

връзка с кандидатстването 

Г-жа Владима Попова-Натова, директор на дирекция „Международно 

и европейско сътрудничество” и заместник-ръководител на програмния 

оператор по програма BG09, Министерство на образованието и 

науката 

Г-жа Мими Данева, държавен експерт в дирекция „Международно и 

европейско сътрудничество“, Министерство на образованието и 

науката 

Г-н Георги Гетов, държавен експерт в отдел „Финансиране на висшето 

образование и студентско кредитиране“, Министерство на 

образованието и науката 



 

Г-н Светослав Спасов, държавен експерт в отдел „Нормативен”, 

дирекция „Правна” 

12.00 – 13.00 ч. Дискусия  

13.00 ч. Закриване на първия семинар  

Г-жа Владима Попова-Натова, директор на дирекция „Международно 

и европейско сътрудничество” и заместник-ръководител на програмния 

оператор по програма BG09, Министерство на образованието и 

науката 

  

14.00 – 15.00 ч. Регистрация за втория семинар 

15.00 – 15.15 ч. Откриване и приветствия 

Г-н Красимир Киряков, заместник-министър на образованието и 

науката и ръководител на програмния оператор по програма BG09, 

Министерство на образованието и науката 

15.15 – 16.00 ч. Представяне на поканата. Разяснения от Програмния оператор във 

връзка с кандидатстването 

Г-жа Владима Попова-Натова, директор на дирекция „Международно 

и европейско сътрудничество” и заместник-ръководител на програмния 

оператор по програма BG09, Министерство на образованието и 

науката 

Г-жа Мими Данева, държавен експерт в дирекция „Международно и 

европейско сътрудничество“, Министерство на образованието и 

науката 

Г-н Георги Гетов, държавен експерт в отдел „Финансиране на висшето 

образование и студентско кредитиране“, Министерство на 

образованието и науката 

Г-н Светослав Спасов, държавен експерт в отдел „Нормативен”, 

дирекция „Правна” 

16.00 – 17.00 ч. Дискусия  

17.00 ч. Закриване на втория семинар  

Г-жа Владима Попова-Натова, директор на дирекция „Международно 

и европейско сътрудничество” и заместник-ръководител на програмния 

оператор по програма BG09, Министерство на образованието и 

науката 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Двата семинара са с еднаква програма и участието в тях е в зависимост 

от предпочитанията на участника. 


