
Приложение № 2 
    

 
Програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество” 

 
 

І. Информационно осигуряване  
 
 

1. Консултационен кабинет по търговско и облигационно право за  
2015 година 
 

   1 000 лв. 

2. Консултационен кабинет по правен статут и отношения на 
неправителствените организации за 2015 година 
 

   1 000 лв. 

3. Консултационен кабинет по правна закрила на интелектуалната 
собственост за 2015 година 
 

   1 000 лв. 

4. Консултационен кабинет за информационна техника и технологии за 
2015 година 
 

   1 000 лв. 

5. Информационно осигуряване на дейността на Фондация „Еврика”  
през 2015 година 
 

   5 000 лв. 

 
ІІ. 

 
Научно-техническа популяризация 
 
 

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

   1 200 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. ХVII  Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на 
човечеството” 
 

3 000 лв. 

2. Втора междуучилищна научно-техническа конференция за ученици от 
езиковите гимназии в София 
 

      300 лв. 

3. Участие на български представители в Световно младежко научно 
изложение ESI’2015 в Брюксел, Белгия 
 

   7 000 лв. 

4. Участие на български представители в Международен конгрес на 
младите изследователи в Сарагоса, Испания 

  10 500 лв. 

5. Участие на българския средношколски отбор в Деветата международна    2 000 лв. 



олимпиада по астрономия и астрофизика в Семаранг, Индонезия, 
съвместно със Сдружението на ръководители на олимпийските отбори по 
природни науки /СРООПН/ 
 

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

   1 400 лв. 

7. Национални научно-технически изяви с ученици от 9 до 12 клас / І курс –
ІVкурс /, съвместно с Националния дворец на децата 
 

   1 500 лв. 

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

   1 000 лв. 

9. 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. 

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

      735 лв. 

11. Ученическа научна сесия на тема „Магията на светлината” в рамките на 
43-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 
съвместно със Съюза на физиците в България 
 

   1 200 лв. 

12. Национална студентска олимпиада по математика’2015, съвместно със 
Съюза на математиците в България 
 

   1 200 лв. 

13. Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж 
„Творчество без граници”, Хасково’2015, съвместен проект с Образцово 
народно читалище „Заря-1858”, гр. Хасково 
 

   1 200 лв. 

14. Съвместен проект с Клуб „Квант“ при Общински детски комплекс – 
Пловдив на тема „От малката игра към голямата наука“ 
 

   1 200 лв. 

15. Съвместен проект с Обединен детски комплекс – Кюстендил на тема 
„Творческо предизвикателство ИКАР – 2016“ 

   1 200 лв. 
 
 
 
 
 
    
    

Всичко:  46 035 лв. 
 


