
Национален конкурс „Мартеничка с кауза“ 2020

Публичен отчет

В  кампанията  се  регистрираха  127  училища,  от  които  67  изпратиха  отчети  и  взеха  реално
участие.  Участие  в  него  са  взели над 5000 ученици и  150 учители.   Необходимата  сума за
изграждане на защитено жилище е 180 хил. евро.  Общата дарена от училищата сума е 20 180,
60  лв.  За  да  изпълни  проекта  ,ННЕК  ЮНЕСКО  ще  търси  съдействието  на  местни  власти,
държавата и частния сектор. 

Към  31.12.2020  г.  разходи  са  направени  следните  разходи:
0,00  лв.
За стартиране на реализирането на проекта е нужно изготвянето на архитектурен план, чиято
стойност  надвишава  общата  събрана  сума.  Пълен  отчет  за  изразходването  на  събраните
средства ще бъде публикуван на сайта на организацията след събирането на нужната сума за
стартиране на проекта. 

Имаме удоволствието да ви информираме, че по случай 75-тата годишнина от учредяването на
ЮНЕСКО  и  50  години  на  ННЕК-ЮНЕСКО  България  представихме  кандидатури  на  част  от
училищата  и  училищните  им  координатори  за  специалната  награда  по  случай  юбилея  на
организацията.

С централната организация имаме честта да наградим следните училища и координатори за 
принос в образованието, науката и културата в България:  

1. Екатерина Стоянова Вълчева - СУ "Отец Паисий" - с. Люляково

2. Дпн Веселин Михалев -  1-во ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна  

3. Даниела Андонова - 144 СУ "Народни будители" - гр. София

4. Валентин Драгоев - СУ "Любен Каравелов" - гр. Несебър

5. Биляна Атанасова - СУ "Христо Ботев" - гр. Кубрат

6. Кадер Сахлим -  СУ "Паисий Хилендарски" - с. Езерче

7. Вяра Димова - ОУ "Елин Пелин" - гр. Бургас

8. Недялка Чанкова - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Старо Оряхово

9. Садие Сали -  ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Завет

10. Павлина Георгиева -  СУ  "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Първомай

11. Светла Филипова - ОУ "Васил Априлов" - гр. Бургас

12. Цветелина Райкова - ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Пазарджик

13. Янка Георгиева - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Равда

14. Таня Василева - 4-то ОУ "Иван Вазов" - гр. Монтана



15. Жана Урумова - ОУ "Димитър Петров" - гр. Сливен

16. Миглена Кръстева - НУ "Св. Климент Охридски"  - гр. Кюстендил

17. Иванка Славкова - СУ "Йордан Йовков" - гр. Къдржали


