
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2017 

ПРОГРАМА „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ 

Организация Проект Сума 

Сдружение „Фор а фрийдъм“ mOvmnt International Dance Competition 4 500 лв. 
Сдружение „Асоциация Европейски младежки път“ - Русе Детска академия 5 000 лв. 

Държавна опера - Русе Опера в класната стая 3 630 лв. 
Сдружение обществено полезно училищно 
настоятелство „Фридрих Шилер“ 

Европа без граници 500 лв. 

Клуб „Мечтание“ Малки къщички - библиотеки в училищата 600 лв. 

 

ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ И РАСТЕЖ“ 

Организация Проект  Сума 
УН към ПМГ „Баба Тонка“ Център за конструиране на мултироторни летящи системи 5 100 лв. 

Отдел „Държавен архив“ - Русе Иследователска мисия „Истории и снимки от моя град“ 379 лв. 

Сдружение с нестопанска цел „Европейски инициативи 
без граници“ 

Научна работилница за малки изследователи 3 500 лв. 

РУ „Ангел Кънчев“ HydRU 5 024 лв. 

Сдружение „Развитие на социалния капитал“ Развитие на велокултурата - по-малък трафик, по-чист въздух, по-
здравословен и безопасен начин на живот 

3 090 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ И РАСТЕЖ“ 

Организация Проект  Сума 
Академичен клуб „Четири колела“ на РУ „Ангел Кънчев“ INNOTRANS 23 158 лв. 

Народно читалище „Захари Стоянов“ „Мястото и ролята на река Дунав в живота на Русе през призмата 
на дигиталните технологии“ 

2 310 лв. 

РУ „Ангел Кънчев“ Използване на иновативни технологии за създаване на 
приложения с виртуална и добавена реалност за визуализация и 
популяризиране на културно-историческо наследство 

7 150 лв. 

Основно училище „Иван Вазов“ „Виртуална обсерватория за професии на бъдещето“ 5 173,60 лв. 
Сдружение „Европейски инициативи без граници“ FinKids 2 000 лв. 

Спортно туристическо и природозащитно дружество 
„Академик“ - Русе 

„Многовековната история на България в събитийния календар на 
туристическо дружество „Академик“ – Русе“ 

1 000 лв. 

Сдружение общественополезно училищно 
настоятелство „Фридрих Шилер“ 

„Изучаване и популяризиране на българските фолклорни 
традиции и празничната обредност чрез отбелязване на Ден на 
народната носия“ 

6 809 лв. 

Фондация „Бряг“ „Добрите, лошите и фалшивите новини в медиите и социалните 
мрежи – създаване на позитивни нагласи у учениците от 
основния курс към събитията от реалния живот; ранна превенция 
срещу негативното влияние на агресивните информации в 
печатните и електронни медии“ 

8 766 лв. 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ „Търсачи на знание“ 6 552,99 лв. 

 

 

 


