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Герои ли са българите за своите деца? 
 
 
 

 

 Има моменти, когато ни се струва, че на света не са останали герои и сякаш 
всичко е обвито в непрогледен мрак. Има такива мигове, когато ни се струва, че сме 
захвърлени отвъд пределите на приказното и никакви вълшебства не могат вече да се 
случат с нас или да ни помогнат. И всички ние започваме да се чувствам ужасно 
объркани, безсилни и загубили пътя.  

 Можем ли да се примирим с това и къде в този практичен и овеществен свят 
можем да търсим измеренията на героичността? Какво можем да направим? Може ли да 
има обикновени герои?  

Ако ние българите искахме да бъдем герои за децата си нямаше да имаме най-високата 
детска смъртност в Европа. Нямаше да имаме най-бедното детско население в Европа. 
Ако ние искахме да бъдем герои щяхме да имаме достъпно образование за всички деца и 
деца, които да не отпадат от училище. Може би щяхме да имаме загрижено 
здравеопазване, образование и социални политики, които да имат мисия и усещане, че 
работят заради хората, заради семейството, заради детето, живеещо в това семейство.  

 Героизмът към децата не означава да правиш „чудеса от храброст”, а да имаш 
воля, усърдие и мисъл да развиваш ценности в общността, усет и грижа за новото 
поколение. Героизмът означава да работиш ежедневно, като местен или национален 
политик, като журналист, кмет или ръководител на държавна служба, детска градина или 
училище, така че всяко твое действие да води към добруването на семейството и детето, 
живеещо в него. Героизмът в индивидуален план означава да „практикуваме” ценности, 
да правим обикновени, малки неща – всеки ден, с които да подкрепяме и да окуражаваме 
децата да намират себе си, да растат щастливи и отворени за другите и за света. 

 Днес, когато честваме първи юни - Международния ден на детето, нека ние 
възрастните си зададем въпроса успяваме ли в своята работа или в нашия личен живот 
да сме герои за децата си, да проявим внимание, загриженост и добро отношение към 
някое друго дете или към децата от нашия квартал, улица, град или село? Ако този 
въпрос си го задаваме не само по празници, но всеки ден или поне два пъти в седмицата, 
ние наистина ще направим възможно намаляването на детската смъртност, ще успеем да 
създадем условия децата да развиват максимално потенциала си, да живеят с техните 
собствени родители, ще има по-малко инциденти и насилие и ще възпитаваме отговорно 
към себе си и към другите младо поколение.  

 И все пак герои има! Не знаем за тях, защото те не представляват сензация. Не 
знаем, защото те не правят неща за децата, за да бъдат забелязани, а просто защото 
трябва и защото това е тяхното човешко разбиране! Има герои, които работят усърдно! 
Има герои, които се противопоставят на инерцията, бездушието и задкулисни интереси, 
като застават открито и честно зад каузите на едно дете или на група деца. Има герои, 
които без да искат нищо в замяна, просто правят неща за тези, които често наричаме 
„нашето бъдеще”! 

 Има герои на децата! И днес - първи юни - е празник за децата и техните герои!     

 

 

Георги Богданов 

Национална Мрежа За Децата  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА НА БРОЯ 



 

 

 
Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 
 На 1 юни от 18:30 в Столичния куклен театър ще се 

проведе тържествената церемония по връчването на 
наградите за принос в живота и благосъстоянието на 
българските деца „Златна ябълка”. Номинирани са политици 
и журналисти, общини и училища за целенасочени усилия в 
името на по-добрия живот на децата. Ще бъде обявен и 
героят от приказките – обикновен човек, направил нещо 
значимо за децата. На събитието ще присъстват Константин 
Пенчев – Омбудсман на Република България, Надя Шабани – 
Председател на Държавната агенция за закрила на детето, 
Томислав Дончев - Министър по управлението на 
европейските средства, Паула Лесън – член на борда на 
директорите на Eurochild,   Стивън Алън - регионален 
директор на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и ОНД 
и др. 
 

 На 23ти и 24ти май в Брюксел Вяра Иванова 
присъства на поредица събития, организирани от Юрочайлд. 
Проведе се среща на тематична работна група „Деца в 
алтернативна грижа”, на която участваха представители на 
организации от различни европейски страни. На срещата 
беше представен проект на план за работа на групата за 2011 
и 2012 г, както и „Международни насоки за приемна грижа” 
като резултат от проект осъществен в 4 държави, вкл. 
България.  
 На 24ти май сутринта се проведе техническа сесия за 
резултатите от проекта „Приемната грижа във фокус”. На 
срещата бяха представени местните анализи за четирите 
държави, партньори по проекта, както и критичните въпроси 
по темата приемна грижа за всяка от страните. 
Представителите на ЕК подкрепиха усилията на партньорите 
по проекта и говориха по въпросите за приобщаване на 
уязвими групи, реализиране на програми по структурните 
фондове, права на хората с увреждания. 
 На 24 май следобед се проведе среща в Европейски 
парламент. Целта на срещата беше да се представи работата 
по проекта като дебатът се пренесе на по-високо ниво за 
подновяване на разговорите за деинституционализацията в 
Европа с фокус върху приемната грижа. Освен 
предизвикателствата пред приемната грижа и насоките за 
приемна грижа, изработени по проекта, беше представен и 
опитът на Полша в прилагането на приемна грижа, както и 
новият закон за детето и приемната грижа, който е приет в 
Полша.  
 

 Поздравления за усилията на ромските 
неправителствени организации, които имат много ясни и 
последователни действия в Комитета за наблюдение на 
ОПРЧР. Колегите успяха  да предложат критерии за избор на 
операции внесени в Комитета за наблюдение на ОПРЧР от 
наблюдателя от групата на ромските организации Деян Колев 
през май 2010 г. Агенцията по заетостта започна набирането 
на проектни предложения по схемата за предоставяне на 
безвъзмездна помощ „Вземи живота си в свои ръце”. Схемата 
е насочена към неактивни и немотивирани лица с фокус 
върху дълготрайно безработните роми и представители на 
другите етнически малцинства. По схемата могат да 
кандидатстват НПО, образователни институции, обучаващи 
институции, работодатели, Центрове за професионално 
образование. Ако НПО, работещо в общността не е водеща 
организация, то трябва да е партньор по проекта „Вземи 
живота си в свои ръце” бе обявена в резултат от усилията на 
ромските организации и партньорството с Управляващия 
орган на ОПРЧР и Междинното звено АЗ. Информация за 
обявения конкурс за проекти, както и документите за 
кандидатстване можете да намерите на: 
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds
/OPHRD/AP1107/Menu_AP1107.htm 
 

 
 
  

 

 
„Летни младежки стажове, Ловеч 2011” 

 

 Ако желаете да придобиете повече професионален 
опит, да се забавлявате, и да се запознаете с много 
интересни хора, участвайте в Летните младежки стажове, 
Ловеч 2011!  
 Станете стажант за две седмици по 4 часа дневно в 
една от следните обществени институции: 
Дирекция „Бюро по труда” - гр. Ловеч, ТД на Национална 
Агенция по Приходите – гр. Ловеч, Областна администрация – 
Ловеч, Регионална здравна инспекция – гр. Ловеч, Ловешки 
районен съд                  ,Адвокатска кантора „Тихолови“, 
Ловешки окръжен съд, Сдружение „Екомисия 21 век”, 
Сдружение “Туристическо дружество Стратеш“, Дирекция 
“Инспекция по труда” - гр. Ловеч , Регионален исторически 
музей, Областно управление „Пожарна безопасност и защита 
на населението“, Център за настаняване от семеен тип – 1(кв. 
Здравец), Териториално статистическо бюро.                                                      
 Право на участие в стажуването имат всички ученици 
от град Ловеч от 9-12 клас.  За 2011г. са предвидени две 
смени:  

 1 смяна: 4 – 15юли 2011г. 
 2 смяна: 18 – 29 юли 2011г. 

 Крайният срок за подаване на заявление и всички 

приложения в офиса на сдружение „Екомисия 21 век“, 
кв.Вароша, ул.Георги Бенковски 1 е 17.00 часа на 24 юни 
2011г.   

 Можете да намерите повече информация и 
заявлението в офиса на организацията, както и на уеб-сайта 
на сдружение Екомисия 21 век, www.ecomission21.com  
 Ако е необходима допълнителна информация моля 
не се колебайте да се свържете с нас. 
 Контакт: Мая Кандева Сдружение “Екомисия 21 век”, 
maiakandeva@abv.bg 
 Тел: (068) 603 834, 0888147358 
 email: ecomission21@mail.orbitel.bg , 
office@ecomission21.com 

 
 

 
 

Усмихни се, чета за теб 

 Сдружение „Усмивка”, Детски център „Миа 
Монтесори”, Фондация ”Астика”, Дом „Ронкали” и  Дом за 
медико социални грижи  организираха провеждането на 
детски празник. На празника присъстваха деца от Детски 
център „Миа Монтесори”, Дом „Ронкали” и Дома за медико 
социални грижи. За доброто настроение на децата от 
домовете и детския център се погрижиха  младежи-
доброволци от Фондация „Астика”,  които им бяха приготвили 
за четене любими детски приказки и драматизации. По някои 
от тях.Децата от Дом „Ронкали” , които взеха участие в 
„Малкото голямо четене”,  сега ще почетат на своите малки 
приятели от Център „Миа Монтесори” и така взеха участие в 
кампанията „Усмихни се, чета за теб”.Всички деца и младежи 
участваха в изработването на кукли от дърво с участието на г-
жа Дарина Минева - преподавател по приложно изкуство в 
Център „Миа Монтесори”. Почерпката е предоставена от 
Сладкарска верига „Марс”.  

 

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1107/Menu_AP1107.htm
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Институции и деца в 

България 

Представяне на Фондация "Движение на българските майки" 
 
 Ден след Деня на детето на планираната среща ще 
си поговорим за това от каква помощ се нуждаят децата, 
прекарващи живота си в държавни институции, и за това как 
гражданските инициативи в страната могат да се адаптират, 
за да посрещнат тези нужди. С радост ви каним на първото по 
рода си представяне на гражданска инициатива, събитие част 
от нашата серия от дискусии за идеЯлисти. Първите ни гости 
ще бъдат от Фондация „Движение на българските майки” 
(ДБМ). Един чудесен пример за това как ентусиазмът и 
симпатията раждат изключително амбициозна група, 
стремяща се към качествена промяна и извоюваща резултати 
въпреки постоянно изникващите трудности. Без да издаваме 
много от информацията за организацията само ще ви кажем, 
че Движението е дейно и ангажирано вече дълги години, 
както в работата си с редица домове за деца, лишени от 
родителски грижи в страната, така и с активен лобизъм за 
защита на нуждите на тези деца чрез държавните институции. 
 Представянето ще е от полза не само за тези, които 
са вече ангажирани с този социален проблем, но ще бъде и 
добър пример за това кой е успешният модел за реализиране 
на този тип гражданска идея. В последствие в рамките на 
непринуден публичен разговор ще имате възможност да 
зададете всички въпроси, които ви интересуват, да дадете 
предложения за дейността на ДБМ и да обсъдите 
възможности за сътрудничество и взаимна подкрепа на тази 
кауза. 
 Гости на това представяне ще бъдат и група 
младежи, описали в книга живота си в държавните институции 
за деца, лишени от родителски грижи. В рамките на срещата, 
те ще представят труда си и ще ни позволят да надникнем в 
съществото на този проблем от тяхна гледна точка. 
Представители на Фондация "Стъпка за България", 
организираща целогодишна академия за развитие на умения 
за самостоятелен живот, също на кратко ще ни разкажат за 
живота и предизвикателствата на младежите след като 
напуснат държавните институции. 
  На събитието са поканени също така организации, 
които се занимават малко или повече в тази сфера, както и 
всички останали с интерес по темата. Очакваме и вас с 
нетърпение! Не забравяйте да поканите и познатите си, които 
биха били заинтригувани от тази тема, разчитаме на вас да 
стигнем до всички с отношение по темата. 
 За повече информация за организацията посетете 
техния уебсайт www.dbm.bg-mamma.com  
 Събитието се организира с помощта на сдружение 
"Тук-Там": www.tuk-tam.bg 
 Поздрави и до нови срещи, 
 Разномишленици 

 
 

Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за подбор на 
консултант на деца, младежи и родители на телефонна линия 

за деца. 
 
 Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за 
подбор на консултант на деца, младежи и родители на 
телефонна линия за деца. 
  Кандидатите трябва да отговарят на следните 
изисквания: 
- Завършена бакалавърска или магистърска степен в някоя от 
следните специалности: Психология, Социални дейности, 
Педагогика, Специална педагогика 
- Интерес към работата с деца и юноши и към 
психологическото консултиране 
- Отлични комуникативни умения 
- Добра компютърна грамотност 
- Умения за работа в екип 
- Готовност за работа на смени и в режим на 24-часова 
дейност 
  Опитът в телефонното консултиране, работата с 
деца и допълнителното обучение в умения за консултативна 
и терапевтична работа е предимство. 
  Моля кандидатите да изпращат актуално CV и 
мотивационно писмо на следния e-mail: 
animus@animusassociation.org 
  Срок: 13 юни 2011 г 

 

  
Строят ЦНСТ за деца с умствена изостаналост в Търговище 

 
 Търговищка област са в процес на изпълнение 
проекти на националната стратегия "Визия за 
деинституционализация на децата на Република България". 
Предвижда се да бъдат закрити Домът за медико-социални 
грижи и Домът за деца с умствена изостаналост. Децата ще 
бъдат изведени в нов тип услуги в общността, които ще са 
съобразени и ще задоволяват техните индивидуални 
потребности, съобщава още БТА. 
Община Търговище ще кандидатства по програма 
"Регионално развитие" за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ от 1 милион и 507 хиляди лева за 
изграждане на Център за настаняване от семеен тип. 
 
 
 
Министър Тотю Младенов открива Център за настаняване от 

семеен тип в село Дрен 
 
 Министърът на труда и социалната политика откри 
Център за настаняване от семеен тип в с. Дрен, община 
Радомир, в понеделник, 30 май 2011 година. Целта на 
предоставяната социална услуга е децата да растат в среда 
близка до семейната. 
 
 
 
МинистърТотю Младенов ще връчи първите Споразумения за 
финансиране на общини по Проекта за социално включване 

 
 Министърът на труда и социалната политика Тотю 
Младенов ще връчи първите Споразумения за финансиране 
на общини по Проекта за социално включване утре, 31 май 
2011 г., от 11.30 ч., в Зала 2 на МТСП. Проектът се финансира 
със заем от Международната банка за възстановяване и 
развитие (Световна банка) в размер на 40 милиона евро. 
Споразуменията за финансиране, които ще бъдат връчени, са 
на обща стойност 39 874 393 лева, от които 35 585 415 лв. – 
финансиране от МТСП. Първите 33 общини, които ще получат 
финансиране по Проекта за социално включване са Айтос, 
Ардино, Асеновград, Бургас, Бяла Слатина, Варна, Велико 
Търново, Видин, Враца, Димитровград, Димово, Добрич – 
град, Карлово, Кирково, Кнежа, Крумовград, Кубрат, Лом, 
Луковит, Николаево, Перник, Правец, Разград, Самоков, 
Севлиево, Смолян, Средец, Столична голяма община, 
Стражица, Тетевен, Шумен, Якоруда, Ямбол. 
 
 
 

Спира се доплащането за ин витро 
 
 Доплащането за ин витро процедури, които се 
финансират от “Фонд за асистирана репродукция” вече няма 
да бъде възможно. Това се направи с промени, които МЗ 
предложи в Постановление № 25 за създаването фонда. Днес 
те бяха приети официално и от МС. С тях се прекратява 
практиката болниците да искат доплащане от пациентите над 
сумата, която фондът дава – 5000 лв. Ако някое лечебно 
заведение иска повече пари, няма да има право да работи с 
фонда. Също така се регламентира провеждането поне 
веднъж годишно на планови проверки на дейността на 
лечебните заведения, които работят с фонда. Целта е да се 
защитят максимално правата на паиентите, да се повиши 
контрола над работата на клиниките и да се постигне по-
ефективно изразходване на обществените средства. 
 

http://www.dbm.bg-mamma.com/
http://www.tuk-tam.bg/
mailto:animus@animusassociation.org
http://inews.bg/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%25
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1904&catid=2
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1904&catid=2
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1906&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1906&catid=1
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3267


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

Възможности за 

финансиране 
 ЕС призовава към развитие на горещите линии и системите 

за подаване на сигнали от деца 
 

 25 май е Международния ден на изчезналите деца. В 
партньорство с Missing Children Europe, Европейската 
комисия, Дирекция „Правосъдие” призова съм съвместни 
дейности на правителствата и гражданските организации за 
дискутиране на развитието на горещите линии, системите за 
подаване на сигнали от деца и приятелското към деца 
правосъдие.  

 

Приемната грижа под лупа – дискусия врърху резултати от 
проект 

 
 Италианската организация Amici dei Bambini (AiBi) 
представи резултатите от проект, финансиран от 
програмата на Европейската комисия „Фундаментални 
права и гражданство” по време на заключителна 
конференция „Приемната грижа под лупа – закрила на 
правата на децата в алтернативна грижа” на 24 май в 
Брюксел.  

 Семинарът имаше за цел да сподели резултатите то 
проекта с членовете на Eurochild. Партньори по проекта 
представиха основните резултати и ключовите проблеми в 
сферата на приемната грижа в собствените си страни 
(Италия, България, Румъния и Полша) и обсъдиха 
подходящата рамка за по-широкото въвеждане на приемната 
грижа.  
 Тази предварителна среща беше последвана от 
кръгла маса в Европейския парламент. 
 Повече информация можете да видите тук. 
  

Европейската комисия представя планове за нови 
образователни индикатори върху заетостта и мобилността 

 
 Европейската комисия разработи планове за нови 
Европейски цели в областта на заетостта и мобилността на 
студентите за стимулиране на образователни реформи в 
Европа. Двата нови индикатора, които все още не са 
формално одобрени от Съвета на Европа, ще допълнят 
целите, които трябав да бъдат достигнати до 2020г. Те 
включват намаляване на отпадането от училище в началните 
класове, нарастване на процента на завършилите висше 
образование и въвличане на повече възрастни в 
образованието по време на целия живот.  
 Повече информация можете да видите тук.  
 

Община Ловеч отпуска 2600 лв. за деца от социални 
центрове 

 От бюджета на Община Ловеч ще бъдат отпуснати 
над 2 600 лева на децата от двата центъра за настаняване от 
семеен тип в града, съобщи БНР.  
 Средствата ще бъдат разпределени между 22 деца, 
като всяко от тях ще получава по 20 лв. месечно до края на 
годината. 
 

Най-после ще има ясно разписани правила за училищната 
библиотека 

 
 Статутът, финансирането и дейността на училищната 
библиотека задължително ще бъде уреден в проекта на 
Закона за предучилищното и училищното образование. Това 
заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева 
при откриването на Националната библиотечна седмица в 
София, предаде БТА. 
 

Стартира програма „За по-добро бъдеще” 
 
 Фондация "Обществен дарителски фонд - Средец" 
стартира програма за финансиране на проекти, които 
представляват граждански инициативи, свързани с 
реализация на кампания за превенция на рака на маточната 
шийка. Целевата група на кампанията са деца (момичета) на 
възраст 11-15 г. (5-8 клас) и техните родители (предимно 
майки). 
 Максимално допустимото финансиране по 
програмата е в размер на 12 000 лв. По програмата ще бъде 
подкрепено само едно проектно предложение, представено от 
само една организация/група. Една организация/група може 
да кандидатства само с едно проектно предложение. По 
настоящата програма не се изисква съфинансиране.
 Проектите се изпращат по електронен път до 15 юни 
2011 г. включително, на e-mail: fundsredec@gmail.com  
За допълнителна информация: fundsredec@gmail.com и 
телефон 0885 090 768.  
 

 
Националният дарителски фонд “13 века България” 

обявява 
Сесия за финансово подпомагане на проекти в областта на 

образованието,свързани с творческото развитие на учениците 
в 

гимназиален етап на държавните и общинските училища 
 
 Средствата по проектите ще се отпускат за 
закупуване на оборудване, помощни материали, необходими 
за творческата дейност на учениците от гимназиален етап в 
областта на културата, науката, изкуството и спорта. 
Проектите да бъдат разработени от ученически екипи, след 
решение на педагогическия съвет и определяне на 
преподавател – ръководител на проекта. Право да 
кандидатстват имат само училищни настоятелства, 
регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска 
цел.  
 
Обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане 
на семинари, кръгла маса и заключителна конференция и 
подготовка и изготвяне на информационни и рекламни 
материали в изпълнение на дейност 3, 5 и 6 от проект 
BG051РО001-6.2.05 “Извършване на оценка на изпълнението 
на Националната стратегия за детето” на ОП РЧР” 
Документация за участие в процедурата (2.0 МБ)  
 
Обществена поръчка с предмет: Обучения на персонала на 
специализираните институции за деца с увреждания и 
супервизия за повишаване на професионалните умения за 
работа с деца с увреждания в изпълнение на Дейност 6 от 
Проект „Детство за всички” по операция „Да не изоставяме 
нито едно дете” на ОП РЧР 
Документация за участие в процедурата (3.1 МБ)  
 
Фондация Америка за България 
Приоритетни области - изкуство и култура, гражданско 
общество, образование, социална сфера и културен туризъм 
 
Фондация Лале - Програма за малки грантове 
Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 
лева. Продължителността на проекта - до 12 месеца. 
 
ФРГИ - Фонд "Неотложна гражданска намеса" 
Основна цел на фонда е да се откликне на неотложна нужда 
за разрешаване на местен проблем. 
 
 
ФРГИ - Фонд за развитие на капацитета на НПО 
 
Още възможности за финансиране, конкурси и състезания 
можете да видите тук.  
 
 

Децата и семействата в 

медиите
 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1513&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1513&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.missingchildreneurope.eu/index.php
http://www.eurochild.org/en/news/details-homeblock-links/index.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=1784&tx_ttnews%5bbackPid%5d=185&cHash=670167163f084515deaa91381d3368b3
http://ec.europa.eu/education/news/news2952_en.htm
http://news.ibox.bg/news/id_2020975061
http://news.ibox.bg/news/id_2020975061
http://www.dnes.bg/obrazovanie/2011/05/16/nai-posle-shte-ima-iasno-razpisani-pravila-za-uchilishtnata-biblioteka.118806
http://www.dnes.bg/obrazovanie/2011/05/16/nai-posle-shte-ima-iasno-razpisani-pravila-za-uchilishtnata-biblioteka.118806
http://dumi.ibg.bg/redirect.php?id=1401
http://www.logincee.org/remote_libraryitem/27817?lang=bg
mailto:fundsredec@gmail.com
mailto:fundsredec@gmail.com
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/competition/others/11-05-30_ndf_13vekaBG.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/competition/others/11-05-30_ndf_13vekaBG.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/competition/others/11-05-30_ndf_13vekaBG.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/competition/others/11-05-30_ndf_13vekaBG.pdf
http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/237/documentacia.zip
http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/237/Documentacia_1.zip
http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.tulipfoundation.net/id-85/Small-Grants-Programme.html
http://www.wcif-bg.org/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/8
http://www.wcif-bg.org/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/8
http://www.flgr.bg/bg/cms/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9+11+-+16+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/3836/o/1073/o/o/1

