
9 Moskovska Street 
Sofia 1000 
Bulgaria

Or Rob Dixon
Her Majesty's Ambassador

British Embassy 
Sofia Tel: +359 2 933 9222 

Email: rob.dixon@fcdo.qov.uk 
www.gov.uk/world/bulgaria 
Twitter:@RobDixonHMA

6 януари 2021 r.

Проф. Анастас Герджиков
Ректор на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Председател на Съвета на ректорите в България
бул. Цар Освободител №15 _____________=.___________________ _—
1504 София I -„uqirfftCKk УШЕРСЯШ ,,Cd. Кл . Охридски“ • Ректорат

Уважаеми проф. Герджиков,

Пиша Ви в ролята Ви на Председател на Съвета на ректорите в България, за да 
насоча вниманието Ви към резултатите от преговорите между Обединеното кралство 
и Европейския съюз относно Споразумението за търговия и сътрудничество, и по- 
конкретно тези, засягащи наука и образование.

Имам удоволствието да споделя с Вас, че Обединеното кралство ще продължи да 
участва в Хоризонт Европа, Евратом и Коперник, като присъединяването ще стане 
след ратифициране на цялостното споразумение и финализиране на програмните 
регламенти и многогодишната финансова рамка за периода 2021-27 г. Подробности за 
програмите, към които Обединеното кралство ще се присъедини също ще бъдат 
публикувани заедно с основното споразумение. Надявам се, че ще се съгласите с мен, 
че това е положителна новина за продължаване на тясното сътрудничество в 
споменатите програми, между Обединеното кралство и различни институции в ЕС.

Хоризонт Европа

Хоризонт Европа ще продължи да предоставя платформа, чрез която учени и 
иноватори от Обединеното кралство ще могат да работят с европейски партньори за 
справяне с общи предизвикателства, от изменението на климата до световното 
здравеопазване. Очакваме да продължим да поддържаме силните си отношения с 
България чрез платформата Хоризонт Европа, която дава достъп не само до 
финансиране на научни изследвания, но и до трансгранични мрежи и EIT, до най- 
добрите умове и до вериги за доставки на нови продукти. Обединеното кралство се 
надява да гради върху тази основа и да задълбочи важното сътрудничество в 
областта на научните изследвания, което имаме с нашите партньори от и извън ЕС.

Правителството на Обединеното кралство силно насърчава изследователи и 
компании от Обединеното кралство да създават партньорства за сътрудничество с 
международни партньори, и да се подготвят за участие в Хоризонт Европа. Надявам 
се да работим заедно за насърчаване на сътрудничеството между Великобритания и 
България по линия на Хоризонт Европа, и ще сме благодарни, ако продължите да 
запознавате заинтересованите контакти в България с възможностите за 
сътрудничество, предоставяни от новата научна програма.
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За текущи получатели на финансиране по линия на Хоризонт 2020 в Обединеното 
кралство редът и условията ще останат същите, както са договорени съгласно 
Споразумението за оттегляне: https://www.qov.uk/quidance/horizon-2020-what-it-is-and- 
how-to-apply-for-fundinq

Евратом и Коперник

Радвам се да споделя също. че Обединеното кралство постигна и споразумение с ЕС 
за асоцииране към програмата Евратом за периода 2021-2025 г. Това споразумение 
включва участие на Обединеното кралство в програмата ITER чрез членство във 
„Fusion for Energy“.

Обединеното кралство също така ще участва в космическата програма Коперник, а 
сделката включва достъп до услуги от програмата на ЕС за космическо наблюдение и 
проследяване; така ще се осигурят платформи за по-нататъшно ползотворно 
сътрудничество в тези важни области на научните изследвания.

Еразъм+

По програма "Еразъм+" Обединеното кралство и ЕС не успяха да се споразумеят 
относно условията за участие. Обединеното кралство стигна до заключението, че не е 
в наш интерес да търсим продължаване на участието си в тази програма. Ще 
продължим с въвеждането на нова международна образователна схема за обмен, 
която има глобален обхват и увеличава социалната мобилност. Схемата за обмен 
Тюринг предвижда финансиране от над 100 милиона британски лири за около 35 000 
студенти в университети, колежи и училища, които да могат да отидат в чужбина за 
работа или обмен от септември 2021 г. Институциите на Обединеното кралство ще 
могат да участват в програмата от началото на 2021 г. и ние насърчаваме 
университети, колежи и училища да започнат подготовка с международни партньори 
възможно най-скоро.

Повече за програмата Тюринг може да намерите тук: 
https://www.qov.uk/qovernment/news/new-turinq-scheme-to-support-thousands-of-students- 
to-studv-and-work-abroad

Достъп до студентско финансиране

Правилата за достъп до студентско финансиране на граждани на ЕС. които желаят да 
учат в Англия от академичната 2021/22 г. се променят. Това няма да засегне 
студентите, които са започнали курса си през академичната 2020/21 г. (или преди нея): 
те ще продължат да получават студентско финансиране за целия срок на обучението 
им.

Гражданите на ЕС. които не са включени в разпоредбите, засягащи правата на 
граждани в Споразумението за оттегляне, няма да имат право да получат статут на 
„домашна такса“, нито да получат студентска, следдипломна или друга финансова 
подкрепа от Student Finance England за обучение, започващо през академичната 
2021/22 г.

Гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, законно пребиваващи в 
Обединеното кралство преди края на Преходния период на 31 декември 2020 г.. които 
са включени в разпоредбите засягащи правата на гражданите, ще имат право да
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получат подкрепа в Англия в общи линии на същата основа, както сега, при спазване 
разбира се на изискванията за пребиваване.

По-подробна информация за бъдещите правила за студентско финансиране може да 
намерите тук: https://v\Mw.qov.uk/quidance/studvinq-in-the-uk-quidance-for-eu-students

Когато имаме повече информация за схемата за обмен Тюринг и за студенстското 
финансиране, своевременно ще Ви информирам. Очаквам с нетърпение да продължа 
да работя с Вас в подкрепа на връзките между студентите в България и 
Великобритания.

д-р Роб Диксън

С уважение,
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