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● Национален календар за изяви  
по интереси на децата  
и учениците

● Национален спортен календар

Медиен партньор – Национално издателство „Аз-буки“

Общо 114 са инициативите в национален и в меж-
дународен план, включени в Националния календар 
за изяви по интереси на децата и учениците и в 
Националния спортен календар на МОН за учебната 
2019/2020 г.  

Традиционно в. „Аз-буки“ публикува информация за 
пъстрата палитра от извънучилищни и извънкласни 
дейности, които са любими за младите хора. Близо 200 участници 

от седем държави се 
включиха в III меж-
дународeн културен 
форум „Велики Пре-
слав – история на 

цял един народ“. От тази година 
проявата е част от Националния 
календар на МОН за изяви по 
интереси на деца и ученици. 
Организатор е Община Велики 
Преслав, а патрон е вицепрези-
дентът на Република България 
Илияна Йотова.

Журито на Конкурса с пред-
седател проф. д.ик.н. Евгений 
Сачев оценява стихотворения, 
есета и художествени творби, 
изпратени от деца от България, 
Австрия, Канада, Великобрита-
ния, Чехия, Франция и Молдова. 

Специалният приз за литера-
турна творба печели Елисавета 
Петрова (X клас) от ПГ по тури-
зъм „Д-р Васил Берон“ – Велико 
Търново, за своето есе „Аз съм 
азбукарче“. 

В раздел „Есе“ в групата до 
10-годишна възраст победител е 
Ивет Георгиева (ОУ „Н. Иконо-
мов“ – Разград), пред Рая Жекова 
и Георги Георгиев (ОУ „Бачо 
Киро“ – Бяла черква). В групата 
до 14 години печели Преслав 
Генов (107. ОУ – София), следван 
от Моника Митева (ПТГ „Си-
меон Велики“ – В. Преслав) и 
Йордан Илиев (СУ „Йоан Екзарх 
Български“ – Шумен), а третото 
място поделят Виктория Недял-
кова (СУ „Максим Райкович“ 
– Дряново) и Чавдар Панайотов 
(СУ „Йоан Екзарх Български“ 
– Шумен). При младежите до 
19 години първото място зае-
ма Демет Сабриева (ПТГ – В. 
Преслав), с подгласници Марга-
рит Тасков и Адриан Стефанов  
(ПГО – Б. Слатина). Трети са Ди-
мана Стоянова (СУ „Йоан Екзарх 
Български“ – Шумен) и Боян 
Пенев (ЛК „Касталия“ – Варна).

Присъдени са и специални 
призове за ученици от чужбина. 
В първа група са отличени Мария 
Сидоренко и Артьом Сосновский 
от МОУ „Парканская“ СОШ № 1  
(Паркани, Молдова), във втора 
– Калин Георгиев и Дариана 
Рачева от БУ „Проф. Ив. Шишма-
нов“ – Виена, и в трета – Елена 
Дериволкова и Даниел Стоев от 
лицей „Олимпий Панов“ (Тарак- 
лия, Молдова).

В раздел „Стихотворение“ 
победител при най-малките е 
Николай Хаджистойчев (ОУ „Ел. 
Багряна“ – Сливен) пред Боян 
Радойчев (ОУ „Ран Босилек“ 
– Габрово) и Симона Котома-
нова (ЛК „Касталия“ – Варна).  
В групата до 14 години специал-
на награда получават Християн 
Минчев (ЧПГ „Райко Цончев“ 
– Добрич), Дамян Лазаров и 
Надя Лазарова (СУ „Й. Йовков“ 
– Тутракан) и Бетина Борисова 
(10. ОУ – Перник). На първите 
три места се нареждат Преслав 
Караиванов (ОУ „Бачо Киро“ –  
В. Търново), Антонио Павлов 

При голям интерес протича 
поредното издание на нацио-
налния конкурс „Вълшебният 
свят на Ангел Каралийчев“. 
Той е част от Националния 
календар на МОН за изяви 
по интереси и се организира 
от Националния дворец на 
децата. За него свои стихове, 
приказки, разкази и есета по 
мотиви от творчеството на 
Ангел Каралийчев изпращат 
ученици от цялата страна. Жу-
рито с председател Румяна Па-
шалийска – уредник на Дом-
музей „Ангел Каралийчев“ 
при НДД, излъчи призьорите 
в трите възрастови групи.

В категория „Поезия“ в 
групата от I до IV клас първите 
три места са за представител-
ки на ОДК „Св. Иван Рил-
ски“ – Казанлък: победител 
е Версавия Янкова пред Фая 
Гератлиева и Джазмина Амр. 
Най-добрата творба в проза 
е дело на Виктор Ангелов 
(ОУ „Васил Левски“ – Пле-
вен). Негови подгласнички са 
Симона Котоманова и Сияна 
Найденова от ЛК „Касталия“ 
при  ЦПЛР – ОДК, Варна.

Във втора група – от V до VII 
клас, първото място за поезия 
печели Геновева Трифонова 
(ОДК – Казанлък), второ не 
се присъжда, а на трето е 
класирана Йоана Маркова 
(ОДК – Казанлък). В катего-
рията за проза печели Симона 
Василева (СУ „Д-р Иван Се-
лимински“ – Сливен). Сред 
призьорите са още Даниел Бо-
яджиев и Симона Димитрова 

от ОДК – Варна. 
Победител в категорията 

за поезия в групата VIII – ХII 
клас е Калоян Васев, следван 
от Стефани Ангелова и Дани-
ца Костова от ОДК – Варна. 
Най-доброто произведение в 
проза е на Лъчезар Йорданов 
(ОДК – Казанлък) пред Анна 
Новкова (ПМГ „Проф. Еману-
ил Йорданов“ – Кюстендил) и 
Деница Керемидарова (ЦПЛР 
– Септември).

В раздел „Рисунка“ в първа 
възрастова група победител 
е Теодора Петрова (ОУ „Г. 
Бенковски“ – Бургас). Нейни 
подгласници са Стефан Лесов 
(НЧ „Жар 2002“ – Казанлък) 
и Мелина Малчева (16. ОУ 
– София). Във втора група 
първа е Натали Бодурова (СУ 
„Й. Йовков“ – Бургас), а сред 
призьорите са още Марина 
Станчева (НЧ „Жар 2002“ – 
Казанлък) и Михаил Георгиев 
(ОДК – Кюстендил). При 
най-големите първите трима 
са Михаела Фенерева (ЦПЛР 
– Горна Оряховица), Валентин 
Стойнов (ОДК – Поморие) 
и Теодора Луканова (ЦРД – 
Берковица).

В раздел „Приложно из-
куство“ във втора възрастова 
група първите две места са 
за Йоана Мицева и Кристи-
на Димитрова от НЧ „Жар 
2002“ в Казанлък. А в групата  
VIII – XII клас печели Елена 
Мазнева (Център за млади 
таланти – Бургас), следвана от 
Ани Георгиева (ОДК – Кюс-
тендил). 

По стъпките на 
Тошко Африкански

Историята ни 
прави българи 
200 участници от 7 държави се включиха 
в културния форум „Велики Преслав – 
история на цял един народ“

(192. СУ – София) и Нелина 
Иванова (ОУ „Л. Каравелов“ – 
Бургас). И в групата до 19 години 
призьорите са Деница Русева (ЛК 
„Касталия“ – Варна), Антон Тодо-
ров (Лом) и Добромира Миткова 
(ЛК „Касталия“ – Варна).

Специални награди за ученици 
от чужбина получават Артьом 
Сосновский от МОУ „Паркан-
ская“ СОШ № 1 (Паркани, Мол-
дова) и Дмитрий Николаев.  
В първа група начело е Ан-Ми-
шел Ерон (БУ „Родна реч омай-
на“ – Париж).

В раздел „Живопис“ първото 
място в групата до 10-годишна 
възраст заема Вяра Пенчева 
(Школа „Елиза Арт“ – Габрово). 
След нея се нареждат Миле-
на Мавродиева и Светослава 
Янкова от СУ „Ц. Церковски“ 
– В. Търново. В групата до 14 
години първа е Никол Петрова 
(ПМГ – Бургас) пред Ева Мите-
ва (104. СУ – София) и Калоян 
Хаджистойчев (ОУ „Ел. Багря-
на“ – София). Специален приз е 
присъден на Катрин Милорчева 
(БСУ „Д-р П. Берон“ – Прага). 
А при най-големите победител 
е Елохим Ашджиян (СУ „Хр. 
Ботев“ – Русе), следван от Ивай-
ла Петрова (Школа „Арт Попо-
во“) и Габриела Стоянова (СУ  
„Ем. Станев“ – В. Търново).

В раздел „Графика и рисунка“ 
в първата група призьорите са 
Антон Георгиев (ОУ „Св.св. Ки-
рил и Методий“ – В. Преслав), 
Мария Илиева (СУ „П. Яворов“  

– Варна) и Хюля Петрова (ОУ 
„Св.св. Кирил и Методий“ –  
В. Преслав). В групата до 14 
години печели Божидар Щиля-
нов (ОУ „Св. П. Хилендарски 
– с. Сотиря“), а втори и трети са 
Дарина Рачева (БКПО „Кирил 
и Методий“ – Виена) и Шукрие 
Мустафа (СУ „С. Доброплодни“ 
– Шумен). А в групата до 19 
години са отличени Валентин 
Стойнов (НУМСИ – Бургас) и 
Александър Кръстенов (БСУ 
„Д-р П. Берон“ – Прага).

В раздел „Приложно-декора-
тивни творби и проекти“ първа 
при най-малките е Александра 
Александрова (СУ „Н. Катранов 
– Свищов). В групата до 14 го-
дини победител е Снежана Кос-
тадинова (ПМГ – Гоце Делчев), 
а след нея се нареждат Йоана 
Славова (СУ „К. Константинов“ 
– Сливен), Симеон Вичев (НЧ 
„Развитие 1874“ – В. Преслав) и 
Елина Димитрова (клуб „Батик“ 
– Търговище). В последната гру-
па първото място заема Данита 
Пламенова (СУ „Ем. Станев“ –  
В. Търново) с подгласници Сияна  
Каталойска (СУ „К. Преславски“ 
– Варна) и Селин Дауд (клуб „Ба-
тик“ – Търговище). Специални 
награди получават Пресияна 
Стефанова, Габриела Ангелова и 
Александрина Янкова от ЧПГТП 
„Райко Цончев“ – Добрич.

Номинираните произведения 
ще бъдат подредени в изложба 
в Община Велики Преслав и 
събрани в алманах и диск. 

Безплатни занимания за 
деца и ученици от 6 до 18 
години организират в София. 
„Ваканция 2020“ вече започ-
на и ще продължи до 31 юли 
включително. Програмата 
се организира от Столична 
община, дирекция „Спорт и 
младежки дейности“ и общин-
ските центрове за подкрепа за 
личностно развитие. Иници-
ативата се провежда за втора 
поредна година. Малчуганите 
ще имат свободен достъп до 
разнообразни занимания по 
различни видове спорт като 
волейбол, баскетбол, лека 
атлетика, плуване, щафетни 

игри, бадминтон, тенис на 
маса и лечебно-изправителна 
гимнастика. В програмата 
е включено и организирано 
посещение до Природен парк 
„Витоша“.

„Всички дейности ще се 
провеждат при съобразяване 
със срока на извънредната 
епидемиологична обстановка 
и при спазване на противоепи-
демичните мерки, утвърдени 
със заповеди на министъра на 
здравеопазването и министъра 
на младежта и спорта“, уточня-
ват от Общината и призовават 
за задължително предварител-
но записване. 

Занимания за деца 
и ученици в София

С тази рисунка Божидар Щилянов грабна първа награда  
във възрастовата група от 7 до 14 г.


