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 На 04.11. Георги Богданов взе участие в предаването 
на ББТ „Така го правят жените” по темата за осиновяването у 
нас. Той представи съществуващата процедура на 
осиновяване у нас, както и позицията на НМД за 
подобряването на тази процедура в най-добрия интерес на 
детето. Цялото предаване можете да видите тук.  
 

 Ивет Кънчева присъства на семинара, организиран от 
Фондация „Приятели 2006” – член на НМД. Целта на 
семинара бе да се обсъдят перспективите на 
деинституционализацията в България, политиките на 
Столична община за деинституционализация, възможните 
алтернативи на институционалната грижа. Бяха поканени 
представители на ДАЗД, Столична община, УНИЦЕФ, 
неправителствени организации. Присъстваше и председателя 
на Фондация „Приятели 2006” г-н Ханс Орднунг, който 
представи алтернативите на институционалната грижа в 
Германия. 
 

 На 4 ноември Георги Богданов и Михаил Стефанов 
се срещнаха с кмета на район Подуене в София и с 
директорите на училищата в района. На срещата беше 
представена кампанията „Мнение от значение”. Директорите 
на училищата изразиха своята подкрепа за кампанията и 
изказаха желание да се включат в нея.  
 

 Дани Колева взе участие в Годишното събрание на 
Eurochild, което се проведе от 2 до 6 ноември в Швеция.  
 

 На 5 и 6 ноември се проведе неформална среща на 
членове от Мрежата за децата на хижа Дерменка. На срещата 
присъстваха 52 участници от Сдружение „Самаряни” – Стара 
Загора, Карин дом – Варна, Фондация „Болни от астма” – 
Ямбол, Сдружение „Приятели – 2006”, НАСО-Варна, 
 Областен ромски съюз – Бургас, Театър „Цвете”, Фондация 
Бъдеще – Ракитово, „Ромско бъдеще” – Раковски.  
 

 На 22 ноември Георги Богданов ще вземе участие и 
ще модерира една от сесиите на конференция на тема 
„Социални услуги за активно включване”, организирана от 
Столична община в рамките на инициативата на мрежата на 
големите европейски градове ЮРОСИТИС - „Обсерватории 
към местните власти за активно включване”. Целта е да се 
вдъхнови бъдещото развитие на политиките за активно 
включване на европейско, национално и местно ниво, както и 
да се ангажират националните и европейските 
заинтересовани страни и политици в идентифицирането на 
тенденциите,  добрите практики за активно включване и 
предизвикателствата в големите градове.  
 

 На 10 ноември Георги Богданов ще се срещне с 
новия омбудсман Константин Пенчев. Срещата има за цел да 
запознае омбудсмана с проблемите на децата и семействата 
в България, работата на организациите от НМД за 
разрешаването им, както и да закрепи сътрудничеството ни с 
омбудсмана.  
 

 
 На 12 и 13 ноември ще се проведе заседание на 

Управителния съвет на Национална мрежа за децата. Клуб на 
НСО – Търговище е символичен домакин на срещата. На 
срещата ще бъдат обсъдена работата на НМД, кампаниите, 
които водим, както и ще бъдат разгледани новите 
кандидатури за членство в Мрежата.  
 
 
 
 

 

 
Цвета Брестничка - Асоциация Родители и Георги 

Апостолов – Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” участваха в „БТВ Репортерите” в предаване, 
посветено на кибертормоза. Тормозът в Интернет е все по-
често срещан проблем сред учениците, който често пъти води 
до сериозни последствия. Цялото предаване можете да 
видите тук. 

 
 

 
Среща за захранването и храненето - на практика и в рецепти 

Поради увеличен интерес на наши приятели към 
темата на 16 ноември 2010, от 10:30 часа организираме 

извънредна среща за захранването и храненето на бебето и 
детето.  

Поводът са няколко наши приятели, които от 
известно време ни питат кога ще е следващата такава и 
други, които ни заплашиха в снимки, че ще захранят с 
пържени филии, докато чакат:-) 
Може би повечето помнят, че на последната среща стигнахме 
до извода, че имаме нужда от отделна среща, на която да си 
говорим конкретно за храните - как да ги приготвяме, как да 
включим полезните храни в менюто по хитър начин, който да 
допада на децата; какво можем да кажем по отношение на 
"суперхраните" и детското меню. Затова запретвайте ръкави 
и разпечатайте любимите си рецепти за смутите, ядкови 
млека, зелнчукови пастети и здравословни бисквити, а като се 
видим ще обсъдим кое, кога и как да предложим на 
дребосъците. 

А с тези, които прохождат в захранването, ще 
поговорим за традиционни и нетрадиционни методи в 
захранването и в крайна сметка се надяваме да се убедим, че 
захранването не е космическа наука, а може да бъде също 
толкова естествено и леко, колкото е и изключителното 
кърменето преди това (е, изключенията винаги има;-)) 

Така че, чакаме ви на 16 ноември, от 10:30 с рецепти, 

а още по-добре и с изпълнение на последните;-) Така де, как 
да се убедим колко вкусно може да се приготви полезното без 
да сме го опитали:-P. 

Срещата ще се проведе в кв. Изток, ул. Тодор 
Стоянов 27, ет. 3, ап. 11 (вход откъм ул. Тинтява) 

За записване: events@estestveno.com 
Цена на посещението: 7 лв. 

 
 

 На 19 ноември ученици, учители, директори и 
родители ще участват в „Голямото клякане” – събитие по 
случай Световния ден на тоалетните. В двора на 
столичното 95-то СОУ в София учениците и учителите ще 
клекнат за една минута, като по този начин ще изразят 
желанието си за подобряване на хигиената в училищните 
тоалетни. В събитието ще участва и министъра на 
образованието, който подкрепя начинанието. Подобни 
събития се организират в цялата страна  
 

 На 16 ноември НМД ще бъде гост в 
благотворителното шоу на БТВ и УНИЦЕФ „Великолепната 
шесторка”. Ще изкаже нашата подкрепа за каузата на 
предаването, както и ще представим нашата работа за 
децата и семействата.  
 
 

 

 

http://www.bbt.tv/taka_go_praviat_jenite
http://vbox7.com/play:441be13d
mailto:events@estestveno.com


 

 
Полезни обучения, даващи умения за справяне с реални 

житейски ситуации в условия на криза 
 

През ноември 2010г Хабитат България в 
сътрудничество със Сдружение „Амала-Приятели” започват 
провеждането  на обучения  за общността в село Крайници, 
община Дупница. Обученията са част от проекта  „ Участвай 
в живота си” и целта им е да дадат практически умения на 
семейства от местната общност, с помощта на които те  да 
се справят с  реални житейски ситуации и да преодоляват 
трудностите в условия на криза. От друга страна, чрез 
осъзнаване на необходимостта от образование и 
квалификация, участниците ще бъдат мотивирани да 
продължат образованието си. Това е една стъпка към 
прекъсване на цикъла на бедността, в който живеят много 
от семействата в региона. Обученията ще бъдат на две 
теми: „ Планирай бъдещето си” и „Успешни на трудовия 
пазар”.  

„Планирай бъдещето си” е обучителен модул, по 
който Хабитат България работи вече 2 години. С него се 
предоставят базисни знания относно финансовото 
планиране на семейния бюджет. Участниците ще научат как 
да планират бъдещите си разходи, как да намалят 
излишните разходи, как да спестяват ефективно и как да 
вземат заеми и да ги управляват разумно. 

„Успешни на трудовия пазар” е нов модул, 
разработен от „Амала-Приятели”. Участниците ще бъдат 
обучени как успешно и ефективно да търсят и намират 
работа.  Ще бъдат засегнати теми като: „Как да подам 
документи за работа”, „Интервюто за работа” „ Как да търся 
работа”.  
На участниците ще бъдат зададени практически задачи, 
обратна връзка по които ще може да се даде на двете 
Последващи срещи, които ще се осъществят около два 
месеца след провеждане на обученията. 

Проектът „ Участвай в живота си” е финансиран по 
Програма „Овластяване на безвластните по време на 
криза” с подкрепата на „Тръст за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа” и Институт „Отворено 
общество”. 

В следващите месеци ще ви разкажем повече за 
проведените обучения!  

 
 

 
 

 
На 9 и 10 ноември ще се проведе конференция на 

Институт по социални дейности и практики на тема „Детско 
правосъдие”.  
 
 
 
 

Летище Пловдив  и акция "добрина" създават 
проект "Тешово чете"  
Акция Добрина и Летище Пловдив организираха кампания 
за децата и жителите на село Тешово по повод деня на 
народните будители. "Предай нататък!" е мотото на втората 
инициатива от акцията, която ще дари над 200 книги от 
български и чужди автори на местната библиотека. Идеята 
за проект "Тешово чете", възниква случайно, когато Летище 
Пловдив се свързва с организаторите на Акция Добрина и 
дарява литература от книжния си фонд за обогатяване на 
библиотеката в селото. 

"Кампанията има за цел да добави стойност в 
живота на жителите на с. Тешово, чрез придобиване на 
нови знания и умения. Книжовността е път за съхранение 
на духовните ценности на нацията и интегриране на всички 
социални групи от обществото.", споделят участниците в 
благородната инициатива.   

 
 
 

Превантивно - информационния център по 
проблемите на наркоманиите е партньор по проект „Слушайте 
детето – подобряване на превантивните мерки и повишаване 
на достъпа до услуги за деца и подрастващи, 
експериментиращи и злоупотребяващи с наркотици”. В 
рамките на този проект ПИЦ по ПН. разработва първата по 
рода си Програма и обособен Дневен консултативен център 
(като място) за работа с деца и юноши, експериментиращи и 
употребяващи психоактивни вещества и техните родители. . 
Към Дневния консултативен център се разработва и услуга за 
работа на терен и ранни интервенции сред млади хора 
директно в общността. Работата на терен и кратките 
интервенции са насочени към намаляване на търсенето на 
психоактивни вещества; намаляването на вредите от тяхната 
употреба; предотвратяване на задълбочаването на проблема 
с употребата и злоупотребата с вещества чрез предоставяне 
на информация и насочване към Дневния консултативен 
център за деца, юноши и родители. 

Дейностите към Дневния консултативен център 
включват: 

Работа с деца и юноши  

 Индивидуално консултиране; 

 Групова работа за развиване на личностови, 
социални умения и емоционална компетентност; 
Креативни дейности за свободното време (културни 
дейности, клубове по интереси, спорт и др.). 

Образователно-информационни семинари за родители 
работа по различни значими теми свързани с употребата и 
злоупотребата на психоактивни вещества от младите хора: 

 Даване на информация относно въздействието на 
психоактивните вещества и признаци за употребата 
им.  

 Информиране за подходящи уринни тестове, които 
могат да се правят в къщи или на място в Центъра, 
както и консултиране как да реагират близките и 
какво поведение да имат, когато тестът е съответно 
положителен или отрицателен.  

 Консултиране на родителите за това как да поставят 
ясни и точни правила в къщи, как да подобрят 
общуването и да засилят връзката си с 
тийнейджърите.  

 Засилване потенциала за развитие на родителите, 
което да ги направи по-подготвени по въпросите 
свързани с употребата на психоактивни вещества.  

Предоставя се подкрепа за цялото семейство, съобразена с 
неговите характеристики, така че да се изгради и развие по-
пълноценна комуникация между родители и деца. 
 
 
 
 

 
УНИЦЕФ-България предлагат възможност на всеки 

желаещ да получава Е-новини за развитието на техните 
проекти в България и по света. Ако желаете да получавате 
тези новини, можете да се регистрирате тук.  
 
 
 
 
The Santander Chair on Children and Law of the Universidad 
Pontificia Comillas – Мадрид кани български 

неправителствени организации и университети да участват 
заедно в тях в проект за създаване на академична мрежа по 
детско законодателство и детски права по програма Еразмус. 
Кандидатстването е планирано в началото на 2011 г., а 
стартирането на проекта за октомври 2011 г. Проектът ще е 3 
годишен, бюджетът покрива единствено разходите по 
мрежата. Предвидените дейности са: създаване на уеб сайт, 
годишен отчет за състоянието на иновации в определена 
тематична област; годишна среща по тематичната област и 
др. Ако сте заинтересовани за участие, пишете ни, за да ви 
изпратим повече информация и контакти. 

http://www.unicef.bg/bg/newsletter
The%20Santander%20Chair%20on%20Children%20and%20Law%20of%20the%20Universidad%20Pontificia%20Comillas
The%20Santander%20Chair%20on%20Children%20and%20Law%20of%20the%20Universidad%20Pontificia%20Comillas


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Висока оценка за мерките на българското правителство в 
областта на деинституционализацията беше изказана по 

време Съвета по правата на човека в Женева 

 
Висока оценка за мерките на българското 

правителство в борбата с корупцията и организираната 
престъпност, за реформата на съдебната система и за 
програмата за деинституционализация на децата в домове 
изрази мнозинството от страните-членки на ООН по време на 
Първия годишен преглед на правата на човека в България. 
Общо 45 държави изказаха своите позиции и препоръки по 
доклада, представен в Женева от министъра на външните 
работи Николай Младенов. Проектът „Детство за всички”, 
чиято цел е да се планират и приложат конкретни мерки за 
деинституционализация на децата с увреждания, настанени в 
институции, също намери място в изложението на министър 
Младенов. Той заяви, че въз основа на прегледи са 
направени препоръки за основни и съпътстващи услуги за 
всяко дете, които ще подкрепят развитието на неговите 
способности и ще му дадат възможност да преодолее 
затрудненията. 
 
 
 
 
България с шанс първа да реализира модел за извеждане на 

децата от институциите 

 
България има шанса пилотно в Европа да реализира модел 
за извеждане на децата от институциите, тъй като много 
малко европейски държави са затворили домовете си за деца 
без родители и деца с увреждания. Това каза в предаването 
„Кой говори" на Дарик председателят на Държавната агенция 
за закрила на детето Надя Шабани. 
 
 
 
 
ДАЗД представи резултатите от оценките на децата над 3 г. и 

младежите с увреждания, настанени в институции 

 
Кръгла маса на тема „Институциите за деца в България – 
проблеми и решения” бе организирана от Министерството на 
труда и социалната политика, Министерството на 
здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето 
и Агенцията за социално подпомагане. Оценките на децата от 
ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД бяха съобщени от г-жа Надя Шабани – 
председател на ДАЗД. На базата на прегледа на нуждата от 
социални услуги в общността се очерта една група от рискови 
деца и младежи - 265, за които са необходими спешни мерки. 
Прегледът и анализът на децата на 3 г. и младежите, 
настанени в институции, бе проведен от 10 септември до 15 
октомври 2010 г. по проекта „Детство за всички”, чиято цел е 
да се планират и приложат конкретни мерки за 
деинституционализацията на децата с увреждания. 
Мултидисциплинарни екипи наблюдаваха и оцениха общо 
1797 деца над 3 г. и младежи с увреждания, настанени в 56 
институции – 23 дома за деца с умствена изостаналост, 1 дом 
за деца с физически увреждания и 32 дома за медико-
социални грижи. 

 
 

 

Институции и деца в 
България 

Политиките за деца в 
Европа 

Шуменска област е на първо място по предоставяне на 
приемна грижа 

През последните 5-6 години на територията на 
Шуменска област се работи изключително активно, най-вече 
от няколко общини, по разкриването на алтернативни 
социални услуги. Комплексът за социални услуги за деца и 
семейства с неговите три структури, центровете за 
рехабилитация и социална интеграция за хора с физически 
увреждания активно работят с деца и младежи. Центърът  за 
обществена подкрепа в Нови пазар е показателен за 
развитието на местен капацитет и сътрудничество за 
разкриване на социални услуги извън областния център. 
Инициативността в местните власти  в договарянето на 
социалните услуги и предоставянето им на външен доставчик 
е процес, който ще продължи и през следващите години. 

 

 
Шест агенции на ООН настояват за промени в анти-трафик 

политиките в Европа 
 

В публично писмо шестте агенции (UNODC, OHCHR, UNHCR, 
UNICEF, ILO, UNIFEM/UN Women) привлякоха вниманието на 
държавите-членки на Европейския Съюз и институциите към 
важността да се осигури безплатна и качествена легална 
закрила на жертвите, тяхното непреследване и право да не 
бъдат насилствено връщани в държавите си по произход. 
Съвместният документ също така призовава към 
чувствителен към пола подход, който е с широка дефиниция 
спрямо засегнатите хора, и който се фокусира върху децата-
жертви на трафика.  
Още 
 
 
 
Ново пособие на УНИЦЕФ за отклоненията и алтернативите 

на задържането на деца 
 
Пособието предлага подкрепа за осигуряване на съгласуване 
с ключови клаузи в Конвенцията за правата на децата в 
случаи на деца в конфликт със закона и по-специално: 
намаляване на контакта на децата с юридическите процедури 
(при отклонения – КПД чл.40.3 b.) и подсигуряване, че 
лишаването от свобода на деца в конфликт със закона се 
използва като последна възможност (чрез алтернативи на 
задържането – КПД чл.37 b и 40.4.) 
Повече за пособието 
 
 
 

Нова публикация от Familyplatform 
 
Беше публикуван нов доклад на Световното движение на 
майките – Европа, който преглежда настоящо изследване за 
майките и им дава глас за благосъстоянието на техните 
семейства. Основно наблюдение на този труд, е че майките 
рядко биват разпознавани като отделни и специфични 
участници със специална функция и идентичност. Още по-
рядко им се дава възможност да говорят с техния глас по 
въпросите за политиките, които директно ги засягат. 
Свали публикацията 

 

Децата и семействата 

в медиите 
 

http://www.sacp.government.bg/novini/2010/11/04/visoka-ocenka-za-merkite-na-blgarskoto-pravitelstv/
http://www.sacp.government.bg/novini/2010/11/04/visoka-ocenka-za-merkite-na-blgarskoto-pravitelstv/
http://www.sacp.government.bg/novini/2010/11/04/visoka-ocenka-za-merkite-na-blgarskoto-pravitelstv/
http://www.sacp.government.bg/novini/2010/11/02/blgariya-s-shans-prva-da-realizira-model-za-izvezh/
http://www.sacp.government.bg/novini/2010/11/02/blgariya-s-shans-prva-da-realizira-model-za-izvezh/
http://www.sacp.government.bg/novini/2010/11/01/dazd-predstavi-rezultatite-ot-ocenkite-na-decata-n/
http://www.sacp.government.bg/novini/2010/11/01/dazd-predstavi-rezultatite-ot-ocenkite-na-decata-n/
http://grada.bg/41704/%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5/
http://grada.bg/41704/%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/TraffickingEuropeanUnion.aspx
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.familyplatform.eu/en/doc/249/WP2_MMM_Realities_of_Mothers_in_Europe.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Покана за представяне на предложения за 2011 г. - EAC/49/10 

- Програма за учене през целия живот (LLP)  
 

Кандидатите трябва да са установени в една от следните 
държави: 
- 27-те държави-членки на Европейския съюз, 
- държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, 
Швейцария, 
- държавите кандидатки: Хърватия, Турция. 
Общият бюджет, предназначен за настоящата покана, 
възлиза на 1 065 милиона евро. 

 
 

 
Програма "Изток–Изток: Партньорство отвъд границите" е 
международна партньорска програма, която подкрепя 
сътрудничеството между представители на гражданското 
общество от различни държави с цел споделяне на идеи, 
експертиза, опит и успешни практики и подкрепя конкретните 
дейности, следващи от тези контакти. Програмата се 
управлява от фондация "Отворено общество" – Лондон. 
Програмата подкрепя инициативи, които подпомагат 
развитието и разширяването на "отвореното общество", 
особено чрез съвместни действия между граждански 
организации в повече от една страна.  

 

 

 
Програмата за деинституционализация на децата е 

изключително постижение 
 

Програмата за деинституционализация на децата е 
изключително постижение. Това каза главният секретар на 
ДАЗД Даринка Янкова в предаването "Денят започва" на БНТ. 
"Говорим за изпълнение на първия проект "Детство за 
всички", който е насочен към децата с увреждания. 

На това ниво беше извършена оценка на всички 
деца. Участваха всякакви професионалисти и социални 
работници, външни експерти. Около 242 души извършват 
оценките. Оценени са 1800 деца. Резултатите дават 
основание да се планират услуги съобразно потребностите на 
тези деца. Има и рискови деца, т.е. деца, които са в сериозно 
здравословно състояние и имат нужда от лекарска помощ. 
Затова ангажирахме с МЗ ресурса на регионалните РИОКОЗ, 
така че да се направи тази комплексна оценка на тези деца", 
обясни тя. По думите й е много важно семейството да бъде 
подкрепено преди да се наложи да изостави детето си. 
 
 

Преглеждат безплатно за алергии в „Токуда” 

Безплатни прегледи за алергии организира МБАЛ 
"Токуда Болница София". Кампанията ще продължи няколко 
месеца, като консултации започват да се провеждат от 11 
ноември 2010 година. Желаещите трябва да се запишат на 
телефон: 02/403 4000. 

Консултациите са част от голяма скринингова 
инициатива на японската болница, която да установи какво е 
разпространението на алергичните състояния.. 

 

Възможности за 

финансиране 
 

 
 
 

Възможност за финансиране за проекти за образователна 
интеграция на деца от малцинствата 

 
Главната цел на конкурсната процедура е насърчаване на 
партньорствата между местните власти и НПО за 
подпомагане на общините в осъществяване на интеграционни 
процеси за създаване на условия за равен достъп до 
качествено образование на ромските деца и ученици.  
Максималната стойност на един проект е 30 000 лева. 

Пълният комплект документи за кандидатстване е 
публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg 

Крайният срок за представяне на проектните 
предложения е 29. 11. 2010 г. 
 
 
 
 
Фондация „Америка за България” ще подкрепя проекти в 
областите: 
- Изкуства и култура 
- Археология и опазване на историческото наследство 
- Гражданско общество и демократични институции 
- Образование и библиотеки 
- Социална сфера 
За повече информация: 
http://www.americaforbulgaria.org/page/home 

 

 

 
Програма за малки грантове на Фондация Лале  

Програмата за малки грантове е отворена за 
неправителствени организации и е основно насочена към 
местни организации, работещи в малките населени места. 
работа чрез предоставяне на социални услуги в общността. 
Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 
лева. 
Повече информация можете да намерите тук. 
 
 
 
 

Награди за успелите деца на България Фондация "Димитър 
Бербатов"  

 
Наградите са доказано успешно средство да се 

оценят постижения и да се поощри по-нататъшното развитие 
на победителите, както и да се мотивират и ангажират 
различни целеви групи. 

Кой може да номинира: Родители, близки, учители, 
съученици, съседи, самите ученици - абсолютно всеки (който 
има възможност да удостовери успеха!) може да номинира 
едно или повече деца - ученици, наградени през 2010 г. в 
областта на изкуствата, науката или спорта, както и 
участници в социални проекти. 

Един човек може да номинира повече от едно дете. 
Кой може да бъде номиниран: Деца - ученици (от І до 

ХІІ клас) в български училища - в страната или зад граница, 
които имат изяви и удостоверени успехи през 2010 г. в 
областта на изкуствата, науката или спорта, както и 
участници в социални проекти. 

Ще бъдат наградени общо 9 деца от български 
училища в страната: по три във всяка област на изява - по 
едно във всяка възрастова група (от І до ІV клас, от V до VІІІ 
клас и от ІХ до ХІІ клас) за съответната област. Отделно ще 
бъдат наградени деца от българските училища зад граница. 
Отделно ще бъдат наградени двама участници в социални 
проекти. 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:290:0013:0014:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:290:0013:0014:BG:PDF
http://osi.bg/?cy=101
http://www.speshno.info/news.php?id=166436
http://www.speshno.info/news.php?id=166436
http://news.ibox.bg/news/id_454763689
http://coiduem.mon.bg/?m=3&p=12
http://coiduem.mon.bg/?m=3&p=12
http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.tulipfoundation.net/id-85/Small-Grants-Programme.html
http://www.tulipfoundation.net/id-85/Small-Grants-Programme.html
http://dberbatov.org/projects/nagradi/conditions
http://dberbatov.org/projects/nagradi/conditions

