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"Бъдещето на българската младеж 
е в Европейското Общество.
Утре младите българи ще 
участват в изграждането на 
европейската култура, наука и 
технология. Пътят за достойни 
творци на това бъдеще се 
чертае чрез образованието."

Проф. Минко Балкански

Конкурс  “Минко Балкански”

 Целта на конкурса е да открие младежи, чиято подготовка, 
устрем и желание им позволяват да продължат образованието 
си в най-елитните университети на Франция.

 Състезанията по Математика и Физика се провеждат всяка 
година през месец май в София.
Отличените участници печелят едноседмична екскурзия в 
Париж, където имат възможност да се запознаят с френската 
образователна система.

 Кандидатите, които покажат амбиция и възможности, 
получават стипендия и се записват в  Lycée Louis-le-Grand
в Париж. През първите месеци им се дава възможност да 
подобрят френския си и да се приспособят към новата среда.

 Следването в Louis-le-Grand (бакалавърска степен) потапя 
студентите в единствена по рода си творческа среда и подготвя 
за приемните изпити в престижните френски университети 
(степен магистър). Преподават се на изключително високо 
ниво математика, физика, инженерни науки и чужди 
езици.
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ЗаписванияКак?

ЗАПИСВАНЕ:
доц. Ангел Ангелов:
aangelov@fmi.uni-sofia.bg
0886 73 82 62

Допълнителна информация:
Свилен Искров
svilen.iskrov@gmail.com
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Къде? Кои сме ние?Защо?
• България е част от обединена Европа. Успехът на 
българската младеж ще зависи от способността ѝ да се 
реализира в рамките на Европейското Общество.

• Следването в Европа дава по-добри възможности за 
професионална реализация в България, защото големите 
компании търсят специалисти с международен опит и 
познаване на европейския пазар.

• Образованието във Франция, както в повечето 
европейски страни, е безплатно, за разлика от това в 
САЩ. Има редица възможности за финансова помощ за 
студентите.
   
• Erasmus и други европейски програми подпомагат 
обмена на студенти между отделните европейски 
университети. Над половината френски студенти следват 
поне по една година в друга европейска страна.

Френските Университети (Grandes Ecoles) предлагат 

неограничени възможности за развитие в областта на 

науката и индустрията.

Ecole Normale Supérieure (Paris, Lyon) е за Франция 

това, което е Харвард за САЩ. Университетът Екол Нормал 

е основан с декрет на парламента по време на Френската 

Революция (1789). Сред именитите му студенти можем 

да посочим Галоа, Пастьор, Адамар, Шварц, Сабатие, 10 

Филдсови медалисти и 10 Нобелови лауреати. 

www.ens.fr

Ecole Polytechnique (Paris) е най-елитният френски 

технически университет, с над 200-годишна история. В 

него са следвали големи големи френски учени (Араго, 

Френел, Коши, Карно, Поасон, Гей-Люсак, Поанкаре и 

др.), Нобелови лауреати (Бекерел, Але) и индустриалци 

(Ситроен, Дасо, Шлумберже). Днес в Екол Политекник 

20% от студентите са чужденци, като 100% от тях са 

стипендианти.

www.polytechnique.fr

Ecole Centrale, Ecole des Mines, Supélec, Télécom 

ParisTech и др. подготвят за солидна кариера във 

водещите технологични корпорации във Франция и по 

света.

IHE е основан през 1993 от проф. Минко Балкански.
IHE организира ежегодишно конкурса “Минко Балкански”.
Чрез него над 30 български учени са продължили 
образованието си във Франция. Ето някои от тях:

Младен Димитров - Ecole Normale Supérieure - професор 
по математика                  

Йордан Табаков - Ecole Polytechnique - инженер 
телекомуникации

Светослав Чакъров - Ecole Polytechnique - директор 
производство

Янко Тодоров - Ecole Normale Supérieure - научен 
сътрудник във Френския Национален Център по Научни 
Изследвания (CNRS)

Пламен Боков - Ecole Normale Supérieure - доцент по 
математика

Александър Великов - Supélec - специалист 
информационни технологии

Николай Чакъров - Ecole Polytechnique - финансов 
инженер

Мария Георгиева - ENSI Caen - специалист криптография

Теодор Първанов - ENSMA Poitiers - специалист 
информационни технологии

Свилен Искров - Ecole Normale Supérieure -
бизнес-консултант

Стефан Фиданов - ENSIMAG - специалист 
информационни технологии


