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Международната награда на херцога на Единбург 
 

Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща 
международна младежка Програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се 
състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са 
способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си младите развиват умения и 
качества, които остават за цял живот. 

 

От създаването си през 1956 г. до днес повече от 8 000 000 млади хора в 144 страни са 
предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на 
Наградата. В момента над 1 000 000 младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като 
част от Наградата. 
 

МЕЖДУНАРОДНАТА НАГРАДА НА ХЕРЦОГА НА ЕДИНБУРГ – 
БЪЛГАРИЯ 

 

Учредената в началото на 2014 г. фондация „Международна награда на херцога на Единбург – 
България” е организацията, официално лицензирана да предоставя и координира Наградата в 
България. Г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България, е официалният патрон на 
Наградата в България. 

НАШАТА ВИЗИЯ 
 

„Всеки младеж в България на възраст между 14 и 24 години да има възможността да се 
присъедини към програмата и да постигне Международната награда на херцога на Единбург.“ 

 

НАШАТА МИСИЯ 
 

„Нашата мисия е да направим Международната награда на херцога на Единбург достъпна за 
всички в България, за да сътворим среда за реализиране на младите хора и приключения, 

които остават за цял живот!“ 
 

НАШИЯТ ПОЧЕТЕН СЪВЕТ 
Ивайло Пенчев, управител, „Walltopia” и председател на Наградата в България 

Джонатан Алън, посланик на Великобритания в България 

Питър Литгоу, управителен директор, AES България 

Светлозар Петров, управител, Job Tiger 

Теодор Василев, председател, НЧ „Бъдеще сега 2006” 

Елица Баракова, изпълнителен директор, Фондация „Помощ за благотворителността в България” 

Красимира Величкова, изпълнителен директор, Българския дарителски форум 

Саша Безуханова, основател на MoveBG 

Огнян Траянов, управител, „Техно Логика” 
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КАКВА ПРЕДСТАВЛЯВА НАГРАДАТА 
 

Наградата е програма за личностно развитие, в която младежите сами избират и планират своите 
дейности, поставяйки си личностни цели и отбелязвайки своя напредъка. Участниците избират 
активности в направленията: Умения, Физическа активност и Доброволчество и преживяват 
Приключенско пътуване. За да постигнат най-високото ниво на Наградата - Злато, те участват в 
Проект в полза на обществото, далеч от родното си място. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАКВО ДАВА НАГРАДАТА НА… 

 

За да се случи всичко това, Фондацията на Наградата в България, лицензира училища, 
младежки организации и клубове, които имат желание да прилагат наградата в тяхната 
структура, като в същото време ги подпомага, за да спазват международните стандарти, 

сътворявайки преживявания за участниците в Наградата, които остават за цял живот! 
 

Младежите 

 

Лидерите 

 

Училищата 

 

Бизнеса 

 

Обществото 

Вълнуващи 
преживявания, 
които развиват 
умения за цял 
живот; 
самодисциплина 
за високи 
индивидуални и 
екипни 
постижения. 

Възможност да 
са част от 
международна 
общност от 
младежки 
лидери, 
развиващи 
таланти 
талантите на 
другите. 

Официално 
международно 
признание на 
постиженията 
на младежите; 
Демонстрира че 
те са лидери и в 
неформалното 
образование. 

Младежи, с 
развити 
практически и 
социални 
умения; 
Възможност 
персоналът им 
да развива 
умения като 
участници или 
лидери. 

Признаване и 
подпомагане на 
доброволчество
то и личностното 
развитие на 
всеки, който е 
въвлечен в нея. 
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