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ПРОТОКОЛ  

от  

проведения конкурс за деца и юноши на възраст от 7 до 18 години за рисунка, 

разказ и предмет, изработен от рециклирани материали 

 

 

Министерство на околната среда и водите проведе за втора поредна година 

конкурс за деца на тема „Обичам природата и аз участвам”. През тази година в 

конкурса взеха участие над 2000 деца и юноши на възраст от 7 до 18 години  с общо 

2570  творби. Конкурсът се проведе в следните категории: рисунка, разказ и предмет, 

изработен от рециклирани материали. Във всяка от трите категории има по трима 

класирани участници, които ще получат предметни награди - айпад, айфон и 

дигитална камера. Комисията излъчи и две специални награди в категориите „Разказ” 

и „Предмет”.  

Наградите ще бъдат връчени от министър Нона Караджова на официална 

церемония по време на премиерата на новия сборник „Зелени разкази 2” на МОСВ.  

Събитието е на 10 декември 2012 г. (понеделник) , от 18.30 часа, в галерия „Снежана”, 

ул. Денкоглу 30 (пресечка на бул. Витоша). 

След селекция на получените предложения на регионално и в последствие на 

национално ниво бяха класирани следните творби:  

Категория Рисунка:  

1. Първа награда – „Съпричастност”, автор: Мая Стефанова Стойкова, 18 г., ОДК 

„Свети Иван Рилски” град Казанлък  

2. Втора награда – „Песента на природата”, автор:  Христо Йорданов Христов, 17 

год., Школа по приложни изкуства „Колорит” към Читалище Заря, град Хасково 

3. Трета награда – рисунка с автор: Мирела Георгиева Стаматова, 14 год., ПМГ 

„Акад. Сергей Корольов“, град Благоевград 

Категория Разказ: 

1. Първа награда – „Морски истории”, автор: Християн Димитров Трифонов, 12 

год., ОУ „Г.С. Раковски”, град Варна, 

2. Втора награда – „Вавилон в огледалото”, автор: Георги Ангелов Ставрев, 13 

год., СОУ „св.Паисий Хилендарски”, град Пловдив,  

3. Трета награда – „Училищната джунгла”, автор: Вера Юлиянова Духлева, 18 

год., 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", град София, 

4. Специална награда - „За водата и усмивките на децата”, автор: Давид 

Станиславов Мавродиев, 11 год., 88 СОУ „Димитър Попниколов”, град 

София 
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Категория Предмет, изработен от рециклирани материали:  

1. Първа награда –  Екотабуретка, автор: Светозар Караиванов, 16 год., ГПАЕ „Гео 

Милев”, град Бургас 

2. Втора награда –  „Мултифункционален кец”, автор: Цветелина Симеонова 

Ангелова, 13 год., СОУ „Георги Измирлиев”, град  Благоевград 

3. Трета награда -  „Нощна лампа от CD, ПВЦ тръба и пластмасова бутилка”, 

автор: Калоян Димитров Тодоров, 18 год., Професионална гимназия по 

електротехника и автоматика ПГЕА, град София 

4. Специална награда – Плавателен сал от 79 ПВЦ бутилки, с размери 99 x 186 cm, 

автори: Веска Стоянова-16 г. и Марко Маринов-17 г., гр. Казанлък. 

*** 

МОСВ ще издаде сборник с отличени творби от конкурса, в който ще бъдат 

публикувани следните разкази:  

1. „Морски истории”, автор: Християн Димитров Трифонов, 12 год., ОУ „Г.С. 

Раковски”, град Варна, 

2. „Вавилон в огледалото”, автор: Георги Ангелов Ставрев, 13 год., СОУ 

„св.Паисий Хилендарски”, град Пловдив,  

3. „Училищната джунгла”, автор: Вера Юлиянова Духлева, 18 год., 164 ГПИЕ 

"Мигел де Сервантес", София, 

4. „За водата и усмивките на децата”, автор: Давид Станиславов Мавродиев, 11 

год., 88 СОУ „Димитър Попниколов”, гр. София, 

5. „Историята на пластмасовата бутилка”, автор: Александър Ивайлов Любенов, 8 

год., СОУ „Н.Катранов”, гр. Свищов, 

6. „Нашата горичка”, автор: Светлозара Светлозарова Александрова, 13 год., ОУ 

„Константин Арабаджиев”, гр. Варна,  

7. „Два усета за мириз”, автор: Мартин Мариов Васев, 17 год., СОУ „Св.Паисий 

Хилендарски”, гр. Дупница,  

8. „Гора”, автор: Тонка Живкова Желева, 17 год., ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, 

гр. Хасково 

9. „Невероятната история на едно шише”, автор: Мариета Владиславова 

Димитрова, 10 год., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Кърджали,  

10. „Насаме със стария кестен”, автор: Елена Тодорова Таракова, 13 год., СОУ 

„Антон Попов”, гр. Петрич,  

11. „А тя обичаше природата …”, автор: Елена Димитрова Вакареева, 17 год., ПМГ 

„Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев,  
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12. „Виелицата”, автор: Александър Митков Петев, 15 год., град Варна 

13. „2012”, автор: Галина Ивелинова Костова, 18 год., СОУ „Иван Вазов”, гр. Стара 

Загора, 

14. „Еко и Логия”, автор: Галатея Александрова Герова, 10 год., СОУ „Св. 

Софроний Врачански”, гр. Пловдив,  

15. „Обичам природата и аз участвам”, автор: Даниела Бориславова Караиванова, 

18 год., ГПАЕ „Гео Милев”, гр. Бургас.  

 

 

Природата - това сме ние и отношението и грижата към нея 

е отношение към самите нас! 

Всеки е значим и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда и 

това е отговорност на цялото  общество! 

 

 

 

 

 


