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Новини от офиса 
 на НМД 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В МРЕЖАТА! 

С огромно удоволствие приветстваме официално седем нови 
члена на Национална мрежа за децата, които се 
присъединиха към нас след Управителния съвет на Мрежата 
миналата седмица. Това са Асоциация Деметра – Бургас, 
Алфа клуб „Да оцелееш”, Сдружение „Съучастие” – Варна, 
Фондация „Еврика”, Асоциация Интегро – Разград, Сдружение 
„Болни от астма” – Ямбол и Асоциация на 
професионалистите за психично здраве в детските градини и 
училищата в Република България. Убедени сме, че 
съвместната ни работа за децата и семействата ще бъде 
много успешна, ще научим много едни от други и ще 
постигнем много повече заедно! 
 

 

 На 12 и 13 ноември в Разград се проведе разширено 
заседание на Управителния съвет на Национална мрежа за 
децата. На него присъстваха членовете на Управителния 
съвет, представители на организации – членове на Мрежата 
от Североизточна България и част от екипа на НМД. В 
рамките на заседанието на УС бяха обсъдени докладът за 
извършената дейност на мрежата до момента и идеи за 
бъдещи проекти и инициативи.  
Предмет на разширени дискусии бяха: 
 - участието на представители на НМД при обсъжданията на 
проектите на законите за училищното образование и за 
детето и кампанията „Мнение от значение”, посветена на 
училищните тоалетни; 
 - необходимостта и желанието да се работи за изграждане на 
регионални партньорства между организациите – членове на 
мрежата, работещи в близки населени места. 
Участниците взеха решения Секретариатът на НМД да работи 
за: 
 - оформяне и структуриране на идеи за проекти, насочени 
към укрепване на капацитета на мрежата като цяло и на 
отделните нейни членове за развитие и предоставяне на по-
голям пакет от услуги, удовлетворяващи разнообразните 
нужди на целевите групи, с които се работи; 

 - оформяне на вътрешна процедура за стартиране на 

публични кампании на НМД. 

 

 

 Дани Колева участва в Годишната среща на 
Eurochild, която се проведе в Швеция. Един от въпросите, 
обсъдени на срещата беше кампанията „Да спрем детската 
бедност”. България получи висока оценка за участието си в 
кампанията.  
 

 Национална мрежа за децата внесе писмо до 
Министър Сергей Игнатов по повод исканията на ученици от 
цялата страна зимната ваканция да бъде удължена. Ние 
считаме, че искания относно продължителността на 
ваканциите трябва да бъдат отправяни в рамките на 
плановия период за учебната година.  

 

 

 Мариана Банчева взе участие в работна среща, 
организирана от Центъра за междуетнически диалог и 
толерантност „Амалипе”, която се проведе в периода 7-9 
ноември във Велико Търново. 

Фокус на работната среща беше планирането на 
дейности по проекта „Превенция на отпадането на ромски 
деца от училище”, финансиран от фондация „Америка за 
България”. По време на срещата бяха представени: 
 - опитът на училища в САЩ в областта на образователната 
интеграция на различни малцинствени групи; 
 - педагогическата концепция за превенция на отпадането 
от училище, която набляга на това, че всеки ученик може и 
трябва да намери областта, в която е добър, да повярва че 
може да успява и да разшири своите знания и умения и в 
останалите области от училищните програми; 
 - особеностите на участващите в проекта училища, за да 
бъдат избрани адекватни за подпомагането им 
интервенции, отчитащи конкретните специфики; 

Общата идея бе, че макар и трудна, работата за 
превенция на отпадането от училище следва да продължи 
като се изграждат мрежи за подкрепа от експерти и 
организации, работещи на национално и локално равнище. 

 
 

 На 15 ноември на офиса на НМД се проведе 
дискусия и анализ на проучване и „картиране” на наличните 
програми и услуги за хранително подпомагане в страната. 
Срещата се проведе като част от работата на Форум 
„Хранителни банки“. В срещата участваха представители на 
БЧК, ФОРА, Национална мрежа за децата, Фондация за 
помощ на благотворителността в България, Фондация за 
социална промяна и включване, Каритас, МТСП – АСП, 
Столична община, Социален патронаж, НСОРБ и Светлана 
Ангелова, депутат в НС.  

 Целта е да се разработят възможен модел, 
стандарти и предложения за партниране с ХБ за раздаване 
на храни.  

Продуктът от срещата ще послужи за основа на 
описанието и анализа за наличните програми, обхвата им 
на приложение спрямо различни групи и спрямо различни 
територии. От него ще бъдат направени изводи за 
разработване на модел за раздаване на храни за целите на 
Мрежата от хранителни банка в България. 

 
 

 На 16 ноември Дани Колева ще се срещне с Робер 
Бадентер, френски сенатор, общественик и бивш министър 
на правосъдието. Срещата е организирана от УНИЦЕФ, с 
които г-н Бадентер работи от дълги години по въпросите на 
младежкото правосъдие.  

 
 

 На 22 ноември Георги Богданов ще вземе участие в 
среща, на която ще бъде обсъдено преодоляването на 
потенциалните рискове в процеса на 
деинституционализация на децата с увреждания. Срещата 
е организирана от Държавна агенция за закрила на детето. 
В нея ще вземат участие посланиците на Великобритания, 
Ирландия и Нидерландия, Главния прокурор на България 
Борис Велчев, Омбудсмана Константин Пенчев, 
официалния представител на УНИЦЕФ Таня Радочай и 
представители на фондация „Лумос” и Български 
хелзинкски комитет. 
 
 

 На 23 ноември Дани Колева ще участва в 
заключителна конференция по проекта на SOS детски 
селища – България «Смелостта да бъдеш родител». 
Конференцията се провежда в рамките на пилотния проект 
«Инициатива за отговорно родителство», който се 
реализира във Велико Търново, Дебелец, с. Ресен, с. 
Водолей и с. Шереметя. Ще бъдат представени резултатите 
от проекта. 
 
 
 

 

 



 

Новини  

от членовете и от 

други организации 

 
 

 На 23 ноември Михаил Стефанов ще вземе 
участие в Национален форум «Структурните фондове и 
ромската интеграция», организиран от АМАЛИПЕ. Форумът 
е под патронажа на Министър Томислав Дончев. Целта на 
форума е да дискутира степента на усвояване на 
структурните фондове и как това подпомага интеграцията 
на ромите, както и изработването на препоръки за 
евентуални промени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Балканска среща по въпросите на ранната интервенция 

 
Център за рехабилитация и социална интеграция 

„Карин дом” Варна, участва на Балканска конференция по 
въпросите на ранната интервенция в Прищина, Косово, 
където се обособи балканска мрежа за ранна интервенция. 

На конференцията, която се проведе на 28 и 29 
октомври 2010, работиха представители на организации от 
балканските страни, обучители от Германия, Косово, 
Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Албания. 

 

 
 

 

 
На страницата на сдружение "Първи юни" може да се изтегли 
в електронен вариант списание "Ние сме граждани на света и 
Европа" - брой 1 - http://1june.dveri.bg/ 

 

 

 

 
 

На 15 декември БДФ ще връчи наградите "Най-голям 
корпоративен дарител" 2010 

 
За пета поредна година Български дарителски форум (БДФ) 
обявява конкурс „НАЙ-ГОЛЯМ КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ". 
Той отличава социално отговорните компании в България. 
Тази година церемонията по награждаването ще се състои на 
15 декември, хотел Радисън, София, от 19:00 до 20:00 часа. 

 

 

 
     Сдружение „Институт по социални  дейности и 

практики" организира Международна конференция на тема 
„Виктимизация на деца. Измерения и превенция". 
Събитието се проведе на 9ти и 10ти ноември 2010г. в хотел 
„Родина", гр. София.  

Конференцията беше открита от г-н Цветан 
Цветанов - Зам.министър председател, Министър на 
вътрешните работи. Участие взе г-н Калин Каменов - 
Зам.председател на Държавна агенция за закрила на 
детето и г-жа Елина Георгиева от Министерството на 
правосъдието. 

На форума бяха представени резултатите от 
проведеното международно изследване в рамките на 
проекта ,,Сексуално насилие над деца в институции".  

 

 

 
Обучения за 

успешна застъпническа кампания на неправителствената 
организация 

 
Различни анализи показват следните трудности 

пред гражданските организации в България: 
 - Капацитетът за добра застъпническа кампания 
(експертен, финансов, организационен) често е 
недостатъчен и по този начин шансовете за положителни 
промени се намаляват. Необходими са похвати, които да 
позволяват пълноценно участие на неправителствения 
сектор в изработването на обществени политики в 
България, макар и с ограничени ресурси;  
- Свидетели сме вече на редица лобистки усилия. 

Необходими са работещи, лесно приложими 
стратегии за привличане на широка обществена подкрепа 
и активно включване на НПО-та в публичните консултации.  
Убедени сме, че тези проблеми имат решение. Част от него 
е надграждането на уменията на неправителствения сектор 
чрез провеждането на обучения. 

ИПИ планира да проведе две обучения, за да 
сподели опита си от последните 17 години, да представи 
конкретни успешни практики за участие, провокиране и 
влияние върху публичната политика, както и да покаже как 
се прави оценка на въздействието с ограничени ресурси и 
време. 

Първото обучение (26 ноември 2010) ще представи 
практически средства и похвати за добра и ефективна 
застъпническа кампания с примери от действителността. 
Целта е да се усъвършенстват уменията на НПО в 
България ефективно да провеждат подобни кампании и да 
се сподели успешен опит. 
Регистрационната форма можете да изтеглите от ТУК. 
Краен срок за регистрация - 19 ноември 2010 г. 

За повече информация: г-жа Бинка Илиева, binka@ime.bg 

 

 

Отвори врати наблюдавано жилище за младежи от 
институции в Габрово 

 
Тази седмица в с. Поповци, Община Габрово отвори център 
за младежи, които напускат домове за деца, лишени от 
родителска грижа. Проектът „Дом възможност” се 
реализира от Фондация за социална промяна и включване 
(ФСПВ). В близост до Габрово има пет институции за 
изоставени деца. Средно на година от там излизат десет 
младежи. Проектът им дава възможност да направят 
плавен преход към независимост. За период от 2 години 
екипът на ФСПВ се грижи за развитието на основни 
социални умения на младежите, съдейства за 
настаняването им на работа, както и за последващата им 
социална реализация. Всяка година след процес на подбор, 
четирима младежи постъпват в програмата. 

http://1june.dveri.bg/
http://www.dfbulgaria.org/news_and_events/view/534
http://www.dfbulgaria.org/news_and_events/view/534
http://www.radissonblu.com/hotel-sofia/location
http://www.sapibg.org/
http://www.sapibg.org/
http://www.ngobg.info/images/messages/1058/Registration_Form.doc
mailto:%20binka@ime.bg
http://www.ngobg.info/bg/messages/1054-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%25D
http://www.ngobg.info/bg/messages/1054-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%25D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Телевизионна продажба на бебе предизвика мигновена 
реакция на социалните служби 

Публична договорка за продажба на бебе предизвика 
мигновена реакция на органите по закрила на детето според 
изискванията на координационния механизъм за действия. 
Договорката бе извършена в ефира на Нова телевизия в 
събота, 13 ноември т.г. Майката на бебето е задържана с 
мярка за неотклонение за 72 часа по искане на Районна 
прокуратура - гр. София. Социални работници от отдел 
„Закрила на детето" в Дирекция „Социално подпомагане" - 
Слатина, и от специализираното звено за работа с деца в 
риск на улицата предприеха незабавни действия за закрила 
на уговаряното за продажба бебе и неговата 5-годишна 
сестра, която също е била с майката. След обстоен преглед в 
МБАЛСП „Пирогов" двете деца са настанени в подходящ за 
тях Център за настаняване от семеен тип в София. Отворени 
са случаи за преценка на риска и за останалите деца на 
майката, чието последно местопребиваване е в град 
Сандански. 

 
 
 
 
 

Беседа с ученици организира МТСП в рамките на 
Европейската година на борбата с бедността и социалното 

изключване 
 
Беседа с ученици по въпросите на бедността и 

социалното изключване организира Министерството на труда 
и социалната политика утре, 16 ноември 2010 г., от 10:00 
часа. Тя ще се състои в Първа английска гимназия, ет.2. 

В беседата ще участват ученици от Първа английска 
гимназия, 73-то Средно общообразователно училище с 
преподаване на чужди езици „Владислав Граматик” и деца от 
Детския съвет към Държавната агенция за закрила на детето.  

Ще участва и Дидо от Д2 (Деян Каменов), национален 
посланик на Европейската година на борбата с бедността и 
социалното изключване.  

 
 
 
 
 

Проект на МТСП и МИЕТ насърчава трудовата заетост на 
хората с увреждания 

 
Интегриран проект между Министерството на труда и 

социалната политика и Министерството на икономиката, 
енергетика и туризма ще насърчи трудовата заетост на 
хората с увреждания, съобщи заместник-министърът на труда 
и социалната политика Валентина Симеонова на 
пресконференция днес, 10 ноември 2010 г., в МТСП. 
Проектът ще инвестира в специализираните предприятия на 
хората с увреждания, които са 118, допълни тя. Той е в две 
посоки –модернизиране на базата и разширяване на 
производството на предприятията и инвестиране в хората с 
увреждания, за да получат шанс за работа и да се чувстват 
добре в работна среда, поясни заместник-министър 
Симеонова. 

 

 

Институции и деца в 
България 

Политиките за деца в 
Европа 

Когато водещите говорят, децата реват 

Най-страшно е обаче, когато цялата тази жълта 
инерция води до катастрофа и публицистиката. През 90-те 
Карбовски направи бунт в езика, но май си остана там. А днес 
се опитва да ни убеди, че собствената му вманиаченост към 
хора на дъното, които са се забъркали в някакви мръсни 
каши, е журналистика. Така например в съботното си живо 
предаване по Нова Тв "Карбовски - директно" демонстрира в 
ефир покупка на бебе, чрез капаро, наричайки това именно 
разследваща журналистика. 

 

 

 
19 ноември в Брюксел – присъединете се към Кръга против 

детската бедност! 
 
84 милиона души в Европейския съюз живеят в бедност! ... И 
още няколко милиона са изложени на риск от бедност. 
Коалицията на НПО за Европейската година за борба с 
бедността и социалното изключване, на която Eurochild е 
член, иска надежден отговор на кризата, фокусиран върху 
солидарността и социалната справедливост. 
Борбата с бедността е работа на всеки. 
Къде? Около Европейския парламент в Брюксел 
Кога? 19-ти ноември 2010 в 12.30 ч. 
Ако не можете да бъдете там, посетете www.endpoverty.eu и 
покажете вашата подкрепа "I can't attend but I support!". 
Можете да посетите и страницата на Кръга във Facebook и да 
я препратите на ваши приятели. 

 

 

 
Световното състезание за симулация на съдебен 

процес на Обединените нации ще се проведе на 8 и 9 
декември в Претория, Южна Африка. Събитието се провежда 
за втора поредна година, след успеха на конкурса миналата 
година, когато десет отбора – по два от всеки регион на ООН 
- представиха доводите на измислени случаи. 

Всички университети в света са поканени да участват 
в конкурса. 

Съдиите във финалния кръг ще бъдат видни юристи 
и съдии от международни съдилища и органи, като например 
различни регионални съдилища по човешки права. 

Регистрационните форми трябва да бъде 
представени до 15 юли, по електронна поща на cherryl.botterill 
@ gmail.com. Въпреки това, мотивирани искания за умерено 
удължаване на срока ще бъдат взети предвид. 

По-подробна информация за конкурса  можете да 
видите тук. 

За да прочетете за конкурса от миналата година, 
натиснете тук 
 

 

Децата и семействата 

в медиите 
 

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=729&selid=729
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=729&selid=729
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1667&catid=2
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1667&catid=2
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1667&catid=2
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1667&catid=2
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1655&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1655&catid=1
http://www.webcafe.bg/id_748177808_Kogato_vodeshtite_govoryat_detsata_revat_
http://www.eurochild.org/index.php?id=393&tx_ttnews%5btt_news%5d=1105&tx_ttnews%5bbackPid%5d=204&cHash=11e42e9a9023938bc9e9982521f62e64
http://www.eurochild.org/index.php?id=393&tx_ttnews%5btt_news%5d=1105&tx_ttnews%5bbackPid%5d=204&cHash=11e42e9a9023938bc9e9982521f62e64
http://www.endpoverty.eu/
http://www.endpoverty.eu/MAJOR-CALL-Human-Ring-around-the.html?reponse=non_mais#inscription
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=22863
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=22863
http://web.up.ac.za/default.asp?ipkCategoryID=11341&subid=11341&ipklookid=10
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=22863


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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.  

 

 

Здравното министерство и социалните служби инспектират 
домовете за деца до 3 години 

 
Министерство на здравеопазването съвместно с 

Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за 
социално подпомагане започна обиколка на първите девет 
дома за деца до три години, които ще бъдат закрити, 
съобщиха от министерството. В екипите участват и външни 
консултанти – инженери, архитекти и други специалисти. 
Целта е да се изготвят планове за преструктурирането на 
домовете, както и за извеждането на децата от тях. До 
момента са посетени 4 дома – ДМСГД Перник, ДМСГД „Св. 
Параскева” София, ДМСГД Габрово и ДМСГД Монтана. 
Предстои да се оценят домовете в Русе, Пловдив, Търговище 
и Пазарджик. 

Утре – 9 ноември, предстои проверка на дома в 
Пазарджик. От 11.30 часа е предвиден брифинг за медиите. В 
него ще участват зам.-министърът на здравеопазването 
Десислава Димитрова, председателят на ДАЗД Надя Шабани 
и зам.-изп. директор на АСП Илиана Малинова. 

 
 

1 от всеки 5 деца, които ползват интернет, получава 
предложение за секс 

 
Активната работа по решаване на проблемите, свързани с 
насилието над деца, е задължение на цялото гражданско 
общество. Това заяви вътрешният министър Цветан 
Цветанов при откриването на двудневна международна 
конференция на тема “Виктимизация на деца. Измерения и 
превенция”, организирана от Института по социални дейности 
и практики. 
Трябва да се стремим да решаваме проблемите и да не 
допускаме насилие спрямо децата. Съществена роля в 
превантивната дейност имат семейната среда и училището. С 
тези думи министър Цветан Цветанов се обърна към 
участниците в международната конференция, посветена на 
проблемите с насилието над малолетни и непълнолетни. 
Вътрешният министър подчерта, че въпреки все още високия 
дял на регистрираните престъпления срещу деца, 
съществува положителна тенденция за засилване на 
взаимодействието между ангажираните институции и 
неправителствения сектор. През 2008 г. 3059 е общият брой 
на малолетните и непълнолетни, които са станали жертва на 
престъпления, докато през 2009 г. техният брой е 2368, а към 
31 октомври т.г. – 1925, посочи той и допълни, че според 
данните на статистиката, около една трета от насилниците в 
детските си години са били жертви на насилие. 

 

Възможности за 

финансиране 
 

Покана за представяне на предложения за училищни и 
общински проекти за превенция на сексуално насилие 
UBS Optimus Foundation (UBSOF) е благотворителна 
организация създадена 1999 година. Тя работи с фокус върху 
две основни области: "Образование и закрила на детето" и 
"Глобално изследване на здравето", Повече информация за 
целите и интересите на UBSOF може да намерите на уеб 
страницата ни 
http://www.ubs.com/1/e/wealthmanagement/optimusfoundation/ap
plications_support.html 
UBSOF търси проекти, които отговарят на следните критерии: 
 - проекти, които засягат главно въпроси от сексуално 
насилие, сексуално насилие и сексуална експлоатация 
 - училищни и / или общински проекти за превенция, която 
гарантира безопасността на децата от възрастовите групи от 
ECCD (Ранна детска грижа и развитие) до средно 
образование. 
Краен срок: 30 ноември 

За повече информация: Reinhard Fichtl  
Head of Education & Child Protection  
UBS Optimus Foundation  
Augustinerhof 1  
CH-8098 Zürich  
Tel. +41 44 234 32 51  
Fax +41 44 237 27 43  
www.ubs.com/optimus 

 
 
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. 
 
 

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. 
 
 

Награди за успелите деца на България Фондация "Димитър 
Бербатов"  

 
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. 
 

http://osi.bg/?cy=101
http://nmd.bg/2010/11/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://nmd.bg/2010/11/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://nmd.bg/2010/11/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%82%D1%8F%D1%85/
http://nmd.bg/2010/11/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%82%D1%8F%D1%85/
http://www.ubs.com/1/e/wealthmanagement/optimusfoundation/applications_support.html
http://www.ubs.com/1/e/wealthmanagement/optimusfoundation/applications_support.html
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://coiduem.mon.bg/?m=3&p=12
http://coiduem.mon.bg/?m=3&p=12
http://dberbatov.org/projects/nagradi/conditions
http://dberbatov.org/projects/nagradi/conditions

