
                                                    

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
Флоренция, 3 юни 2016 г.                                                                                                                                                                                                 

 

България е новият член на Европейския университетски 
институт. 
 
Днес, 3 юни 2016 г., с присъединяването си към съответната Конвенция България формално се 

превърна в двадесет и втората европейска страна-членка на Европейския университетски 

институт/European  University Institute  (EUI).   

 

Българското знаме бе вдигнато в Бадия Фиезолана по време на целемония, организирана по случай 

заседанието на Висшия съвет на EUI, в присъствието на представителите на институциите и на 

академичните власти. 

 

Сред присъстващите лица бяха: Х.Вайлер,  президент на EUI, Винченцо Скиопа Наранте, главен 

секретар, Жан Емил Гомбер, председател на Висшия съвет, Ана Паскалева, първи секретар в 

посолството на Република България в Италия, както и някои български изследователи от екипа на 

института, сред които Виктор Маринков, Юлия Рон и Полина Милева от финансовата служба на 

EUI.  

 

Присъединяването на България ще позволи на изследователите-аспиранти да кандидатсктват за 

стипендии по 4-годишна докторска програма, предлагана от института. Първата отпусната 

стипендия ще бъде за академичната 2017/18 г.    

 

Г-н Винченцо Скиопа Наранте коментира по следния начин събитието: “Щастливи сме от 

присъединяването на България - страна, която заема важно място в определянето на 

европейския облик. Нейното участие в живота на института ще бъде от съществено значение, 

защото ще засили приноса на славянската култура”. 

 

Първият секретар в посолството, г-жа Ана Паскалева, предаде на Висшия съвет на института 

посланието на Министерството на образованието и науката на Република България: “България 

благодари на домакините на EUI за дадените насоки в процеса на присъединяване, които ни 

подкрепяха всеки път, когато това бе необходимо. България се радва да бъде част от 

института и приема с ентусиазъм активното си участие в този процес. Страната ми желае да 

приветства всички страни-членки на EUI и е убедена, че ще се пристъпи към взаимоизгодно 

сътрудничество за целите на образование на високо ниво”. 
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