
Приложение № 2 
    

 
 

Програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество” 
 
 

І. Информационно осигуряване  
 
 

1. Консултационен кабинет по търговско и облигационно право за  
2013 година 
 

   1 000 лв. 

2. Консултационен кабинет по правен статут и отношения на 
неправителствените организации за 2013 година 
 

   1 000 лв. 

3. Консултационен кабинет по правна закрила на интелектуалната 
собственост за 2013 година 
 

   1 000 лв. 

4. Консултационен кабинет за информационна техника и технологии за 
2013 година 
 

   1 000 лв. 

5. Информационно осигуряване на дейността на Фондация „Еврика”  
през 2013 година 
 

   5 000 лв. 

 
ІІ. 

 
Научно-техническа популяризация 
 
 

1. Издаване на детското научно- техническо вестниче „Технитарче”, 
съвместен проект с Националния политехнически музей 
 

   1 000 лв. 

2. Специализирана рубрика „Трибуна на младите” на страниците на 
списание „Наука”, съвместен проект със Съюза на учените в България 
 

   1 200 лв. 

 
ІІІ. 

 
Научно-технически изяви за деца и младежи 
 

1. ХV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на 
човечеството” 
 

2 000 лв. 

2. Първи национален младежки форум на тема „Зелено строителство за 
нашето бъдеще“, съвместно с ВСУ „Л. Каравелов“ - София 
 

   1 000 лв. 

3. Участие на български представители в Световно младежко научно 
изложение на науките в Абу Даби, ОАЕ 
 

   7 000 лв. 

4. Национални конкурси за наградите „Еврика” за постижения в науката, за 
млад изобретател, мениджър и фермер на 2013 г. 

   8 000 лв. 

5. Национални научно- технически изяви с ученици от 5 до 8 клас, 
съвместно с Националния дворец на децата 
 

   1 400 лв. 

6. Национални научно-технически изяви с ученици от 9 до 12 клас / І курс –    1 500 лв. 



ІVкурс /, съвместно с Националния дворец на децата 
 

7. Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на 
околната среда „Сребърна”, съвместно с Националния дворец на децата 
 

   1 000 лв. 

8. Национални състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, 
корабомоделизъм и ракетомоделизъм за ученици  до 8 клас и от 9 до 12 
клас, съвместно с Националния дворец на децата 
 

   1 200 лв. 

9. Национален конкурс „Природата - наш дом” за ученици от 5 до 8 клас, 
съвместно с  Националния дворец на децата 
 

      715 лв. 

10. Ученическа научна сесия на тема „Моят прозорец към света” в рамките 
на 41-а Национална конференция по въпросите на обучението по физика 
и Втория национален конгрес по физически науки, съвместно със Съюза 
на физиците в България 
 

   1 200 лв. 

11. Национална студентска олимпиада по математика’2013, съвместно със 
Съюза на математиците в България 
 

   1 200 лв. 

12. Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без 
граници”, Хасково’2013, съвместен проект с Образцово народно 
читалище „Заря-1858”, гр. Хасково 
 

   1 000 лв. 

13. Трета национална студентска научна сесия по физика и инженерни 
технологии, съвместен проект с „Екотехнологии’21“ ДЗЗД към 
Пловдивски университет „П. Хилендарски“ 
 

   1 000 лв. 

14. Съвместен проект на Фондация „Еврика“, БАН и СУБ за приобщаване на 
децата и младежите към науката и технологиите и развитие на 
творческите им способности – първи етап 
 

   4 585 лв. 

15. Ученическа научна конференция”2013 с участието на ученици от 
езиковите гимназии в София 
 

   1 000 лв. 

Всичко:  45 000 лв. 
 
 


