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Уважаеми дами и господа, 

 

За нас е удоволствие да Ви поканим на кръгла маса – дискусия на тема: „Ранните 
бракове и отпадането на деца от училище“, която е част от проектните дейности на 
Община Шумен по Българо – Швейцарската програма за сътрудничество, която ще се 
състои на 25 февруари 2017 г., от 9.30 ч. в зала № 211 на Корпус 2 на ШУ „Епископ 
Константин Преславски“. 

В дискусията ще вземат участие представители на Община Шумен, проф. Наталия 
Витанова – зам.-ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски“, д-р Лилия Иванова –
специалист от ДКЦ1, Илка Стоянова – медицински специалист - представител на СКЦ, 
Димитрина Минева - директор на ДГ „Пролетна дъга“, Стефан Стоянов – директор от ОУ 
„Хр. Ботев”, с. Ивански, здравни медиатори, представители на КСУДС, Екипът от Община 
Шумен за управление  на проекта, партньорските организации и ромската общност. 

Основните акценти на дискусията ще бъдат: Превенция на ранни бракове и отпадане от 
училище. Модели за работа с уязвимите групи. Как да направим образователните 
заведения привлекателно място за деца и ученици? Традиция ли са ранните бракове? 

 

Община Шумен 

Екип за управление на проекта 
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Уважаеми г-н Христов, 

За нас е удоволствие да Ви  поканим на кръгла маса – дискусия на тема: „Ранните 
бракове и отпадането на деца от училище“, която е част от проектните дейности на 
Община Шумен по Българо – Швейцарската програма за сътрудничество, която ще се 
състои на 25 февруари 2017 г., от 9.30 ч. в зала № 211 на Корпус 2 на ШУ „Епископ 
Константин Преславски“. 

 В дискусията ще вземат участие представители на Община Шумен, проф. Наталия 
Витанова – зам.-ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски“, д-р Лилия Иванова –
специалист от ДКЦ1, Илка Стоянова – медицински специалист - представител на СКЦ, 
Димитрина Минева - директор на ДГ „Пролетна дъга“, Стефан Стоянов – директор от ОУ 
„Хр. Ботев”, с. Ивански, здравни медиатори, представители на КСУДС, Екипът от Община 
Шумен за управление на проекта, партньорските организации и ромската общност. 

 Основните акценти на дискусията ще бъдат: Превенция на ранни бракове и 
отпадане от училище. Модели за работа с уязвимите групи. Как да направим 
образователните заведения привлекателно място за деца и ученици? Традиция ли са 
ранните бракове? 

 

Екип за управление на проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          
                   ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА    ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН  

 
    

   

 

Уважаеми г-н Косев, 

За нас е удоволствие да Ви  поканим на кръгла маса – дискусия на тема: „Ранните 
бракове и отпадането на деца от училище“, която е част от проектните дейности на 
Община Шумен по Българо – Швейцарската програма за сътрудничество, която ще се 
състои на 25 февруари 2017 г., от 9.30 ч. в зала № 211 на Корпус 2 на ШУ „Епископ 
Константин Преславски“. 

 В дискусията ще вземат участие представители на Община Шумен, проф. Наталия 
Витанова – зам.-ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски“, д-р Лилия Иванова –
специалист от ДКЦ1, Илка Стоянова – медицински специалист - представител на СКЦ, 
Димитрина Минева - директор на ДГ „Пролетна дъга“, Стефан Стоянов – директор от ОУ 
„Хр. Ботев”, с. Ивански, здравни медиатори, представители на КСУДС, Екипът от Община 
Шумен за управление на проекта, партньорските организации и ромската общност. 

 Основните акценти на дискусията ще бъдат: Превенция на ранни бракове и 
отпадане от училище. Модели за работа с уязвимите групи. Как да направим 
образователните заведения привлекателно място за деца и ученици? Традиция ли са 
ранните бракове? 

 

Екип за управление на проекта 
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Уважаема г-жо Маркова, 

За нас е удоволствие да Ви  поканим на кръгла маса – дискусия на тема: „Ранните 
бракове и отпадането на деца от училище“, която е част от проектните дейности на 
Община Шумен по Българо – Швейцарската програма за сътрудничество, която ще се 
състои на 25 февруари 2017 г., от 9.30 ч. в зала № 211 на Корпус 2 на ШУ „Епископ 
Константин Преславски“. 

 В дискусията ще вземат участие представители на Община Шумен, проф. Наталия 
Витанова – зам.-ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски“, д-р Лилия Иванова –
специалист от ДКЦ1, Илка Стоянова – медицински специалист - представител на СКЦ, 
Димитрина Минева - директор на ДГ „Пролетна дъга“, Стефан Стоянов – директор от ОУ 
„Хр. Ботев”, с. Ивански, здравни медиатори, представители на КСУДС, Екипът от Община 
Шумен за управление на проекта, партньорските организации и ромската общност. 

 Основните акценти на дискусията ще бъдат: Превенция на ранни бракове и 
отпадане от училище. Модели за работа с уязвимите групи. Как да направим 
образователните заведения привлекателно място за деца и ученици? Традиция ли са 
ранните бракове? 

 

Екип за управление на проекта 

 


