
Брой 20 (1570) 19 – 25 май 2022 г. Година XXXI. Под името „Аз-буки“ вестникът излиза от 10 април 1991 г.   Цена 1,50 лв.

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

®

Вестникът е правоприемник  
на първото официално издание  
на Министерството на просвещението –  
„Училищен преглед” – 1896 г.

242,6 млн. лв. се 
инвестират в  
21 национални програми 
за образование

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu
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Българска академия на науките
www.bas.bg
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Акад. Николай Денков, министър  
на образованието и науката:  
„Наше общо усилие трябва да бъде 
да осигурим условия, за да може 
талантливите и мотивираните, тези, 
които могат да правят наука на  
най-високо ниво, да намерят своето 
място и реализация в България“ Н
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Елеонора Павлова, учител  
по информатика и ИТ, отличена  
от Съюза на математиците в България  
за 2022 г.: „В гимназията ни –  
МГ „Петър Берон“ – Варна, често 
срещано явление е ученик да гони 
учител по коридорите,  
за да сподели своя идея“

10 млн. лв. за 
училищни автобуси
Държавата ще осигурява безплатни познавателни 
книжки и за тригодишните

Десет милиона лева за закупуване на 
училищни автобуси за децата от населени 
места без детска градина или училище 
отпуска Министерският съвет. Средства-
та са предвидени в Закона за държавния 
бюджет за 2022 г.

Амортизацията на автопарка изисква 
периодично част от автобусите да бъдат 
извеждани от експлоатация и заменяни 
с нови, за да се гарантира безопасността 
на децата. Към момента на училища и 
общини са необходими общо 648 нови 
автобуса. С отпуснатите средства ще се 

удовлетворят заявките първо на тези, 
които изпитват най-спешна нужда.

Подкрепата е част от политиката на 
МОН да осигурява подходящ транспорт 
за децата в задължителна предучилищ-
на възраст и за учениците от населени 
места, където няма детска градина или 
училище.

Правителството реши още, че държава-
та ще осигурява безплатни познавателни 
книжки и за децата на тригодишна въз-
раст. Така от следващата учебна година 
всички деца в детските градини ще полу-

чават безплатни познавателни материали. 
Досега те се предоставяха безвъзмездно 
само на децата от четири до шест годи-
ни. С друга промяна се отпускат повече 
средства за закупуване на учебници за V, 
за VI и за VII клас. Изменението се налага 
във връзка с новия учебен предмет „Ком-
пютърно моделиране и информационни 
технологии“, по който са увеличени 
учебните часове и темите. Това предпо-
лага по-голямо съдържание на новите 
учебници по компютърно моделиране и 
информационни технологии. 

43 028 дванайсетокласници се явиха на държавния зрелостен изпит по БЕЛ в 736 училища в страната.  Избралите да пишат 
интерпретативно съчинение, разсъждаваха върху темата „Споменът – скръб и утеха“ в елегията „Аз искам да те помня 

все така“ на Димчо Дебелянов. Втората възможност бе написването на есе със заглавие „Тежестта на думите“. От тази 
година изпитът се смята за издържан при минимум 30 точки, които носят оценка „Среден 3“. 

Повече по темата на стр. 2
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Да запретнем 
ръкави!

А

От Брюксел долетя новината, 
че Габрово е един от 63-те региона 
от четири държави членки на Евро-
пейския съюз, избран да участва в 
пилотната инициатива „Партньор-
ства за регионални иновации“. Това 
означава, че ще получи подкрепа, 
ще работи в мрежа и ще си сътруд-
ничи с другите 62 региона, за да 
може по-лесно да привлича инвес-
тиции и да търси финансиране от 
подходящите европейски програми. 
Както и да си осигури пазар за 
новосъздадените продукти и услуги 
при своите нови партньори. 

Партньорствата ще бъдат в 
основата и на новата европейска 
иновационна програма. От нея се 
очаква да стимулира иновациите в 
регионите и чрез тях да се реша-
ват местните проблеми, свързани с 
транспорт, енергетика и т.н. 

Преди дни пък в София се откри 
Националният център по мехатро-
ника и чисти технологии в кампуса 
на Техническия университет, в 
който са инвестирани 19 млн. лв. 
Новите лаборатории позволяват 
авангардни изследвания в области-
те мехатроника, виртуално инже-
нерство и дигитални производства, 
роботизирани системи, функцио-
нални покрития и нови материали, 
енергийна ефективност, електро-
мобилност и др. Националният 
център е част от по-голям проект, 
чиято цел е да подпомага бизнеса, 
да работи с него и да осигурява 
реален трансфер на съвременни 
технологии към него. 

Новата вълна от високотехно-
логични иновации може да промени 
всеки сектор от икономиката и 
да направи така, че всички ние да 
живеем по-добре. За да се случи 
това, са нужни материална база, 
качествени изследователи и финан-
сиране. Скоро ще ги имаме, така че 
бъдещето е в наши ръце. Остава 
само да запретнем ръкави и да за- 
почнем да капитализираме научни-
те постижения и иновациите.

збучни 
истини

Антоанета НАЙДЕНОВА


