
Гражданско сдружение ВИДОВДЕН връчи годишните награди "Видко" 2010, за 
принос и заслуги в развитието на гражданското общество 

 

 
 
На 31.03.2011 г. се състояха годишните награди „Видко” за принос и заслуги в развитието на гражданското 

общество в България. „Видовден” и Гражданско движение ДНЕС номинират и връчват  награди в четири 
категории: 

  

 Гражданин за пример 

 Неправителствена организация 

 Обществено ангажирана личност 

 Работа в полза на гражданите 

  
В категорията „Гражданин за пример” на 2010 г. бе награден Добри Добрев, най-големият дарител на 

Храм-паметник „Св. Александър Невски”. Добрият дядо Добри се прочу с това, че всяка сутрин извървява 
пътя от неговото село Байлово до София за да събира дарения за църквите. За жалост той нямаше как да 

присъства на церемонията, но наградата му бе връчена лично от Анжелика Цокова, която каза за него: 
„Дядо Добри показа, на всички нас, че не е необходимо да си богат и преуспял, за да бъдеш най-щедрия 

дарител за опазване и възстановяване на български църкви и манастири – символи на българската 
духовност и национална идентичност.” 

  
Наградата за „Неправителствена организация” на 2010 г. бе връчена от Васил Филипов, съпредседател на 

Гражданско сдружение„Видовден” на г-жа Гергана Жулева, изпълнителния директор на Програма „Достъп 
до информацията” за повишаването на познанието и упражняването от гражданите на правото за достъп 

до информация от държавните органи, както и работата им за прозрачност на институциите на 
централната и местната власт. 

  
„Обществено ангажирана  личност” на 2010 г. е проф. Михаил Константинов. Анжелика Цокова връчи 

наградата на професора за активната му гражданска позиция и експертен принос, свързани със 
законовото регламентиране и провеждане на изборния процес. Благодарение на проф. Константинов и на 

хора като него, правилата за избори в България стават все по- европейски и по- демократични. Когато 
правилата са демократични, това означава, че и държавата става все по- демократична. 

  
В категорията „Работа в полза на гражданите” 2010 г. Николай Георгиев, член на КС на ДНЕС даде 

наградата „Видко” на продуцента на предаването „Господари на ефира” Джуди Халваджиян. „Господари 
на ефира” бяха наградени заради обществено полезната мисия, на която екипът на предаването се е 

посветил като дава публичност, търси отговори и следи за решаването на конкретни случаи, в които 
правата на гражданите са нарушени, както от държавни институции, така и от частни лица и организации. 

Същевременно екипът празнуваше осмата годишнина от появата им в ефир. 
  

Сред гостите бяха и звездите, които подкрепят инициативите на ДНЕС – Ваня Щерева, Николай Урумов, 
Дичо и Дани Милев. За поздравят наградените и гостите на наградите „Видко” певиците Камелия 

Тодорова, Силвия Кацарова и Кристина Димитрова пяха след церемонията. 
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