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● Национален календар за изяви  
по интереси на децата  
и учениците

● Национален спортен календар

Медиен партньор – Национално издателство „Аз-буки“

Общо 106 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 
2021/2022 г.  

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

„Близо 1200 деца събра 
23-тото издание на Между-
народния детски конкурс 
„Южни слънца“ в Петрич. 
А броят на посетителите 
надвишаваше участниците 
неколкократно“, съобщава 
за „Аз-буки“ Станка Ивано-
ва, директор ЦПЛР – ОДК, 
Петрич. Центърът е един от 
организаторите на проявата 
заедно с местната община, 
МОН и Националния дворец 
на децата. 

След богата двудневна 
програма младите танцьори, 
певци и художници от Бъл-
гария и Северна Македония 
са наградени от кмета на 
община Петрич Димитър 
Бръчков, под чийто патронаж 
се провежда Конкурсът. Той 
връчи Гран при на кмета за 
най-красив танц в направле-
ние „Танцово изкуство“ на 
денс клуб „Кристал“ при НЧ 
„Братя Миладинови 1914“ 
– Петрич. В направление 
„Фолклорно надиграване“  
отличи ФТА „Пиринче“ –   
Благоевград. А Гран при 
за отлично представяне и 
водене на дефилето получи 
МФС „Дунавски бисери“ – 
Лом. В направление „Пленер 
живопис“ голямата награда 
на кмета е за Ана-Мария 
Иванова (НХГ „Св.св. Кирил 
и Методий“ –Благоевград). 

В направление „Пленер“  
първа награда в I възрастова 
група е за Ясмин Истикбал 
(„Цветно“ – Добрич). Във 
втора група първа е Преслава 
Станева (Попово). А в трета 
група начело е Галя Златкова 
(НХГ – Благоевград). Призът 
на ОДК – Петрич, отива 
при Александра Белчева 
(Петрич).

В направление „Фолклор-
но пеене – индивидуални“ в 
първа група начело е Атанас 

Милушев (СУ „Н. Вапца-
ров“ – Хаджидимово). Във 
втора група първи са Яница 
Николова (ОУ „Н. Първа-
нов“ – Лом) и Елена Гума (4. 
ОУ – Петрич). В трета група 
побеждава Елена Петрова 
(ФФ „Хераклея“). В четвърта 
група победител е Николета 
Димитрова (СУ „Н. Вапца-
ров“ – Хаджидимово).

В направление „Фолклор-
но пеене – колективи“ първа 
е фолклорната формация 
„Пеещите пендарчета“ при 
4. ОУ „Хр. Смирненски“ – 
Петрич. 

В направление „Фолклор-
но надиграванe“ в първа гру-
па печели ансамбъл „Маке-
донци“ – Петрич. Във втора 
група начело е ФС „Северня-
че“ – Лом. Призът на НДД е 
за ТС „Родопчанче“. В трета 
група първи е танцов състав 
„Пролет“ при НЧ „Братя Ми-
ладинови“ – Петрич.

В направление „Танцово 
изкуство“ победител в ка-
тегорията „Мажоретни тан-
ци“ във втора група е МФС 
„Дунавски бисери“ – Лом.  
В трета група печели мажо-
ретният състав при ЦПЛР 
– ЦРД, Разград.

В категория „Характерни 
танци“ в първа група победи-
тел е ТС „Младост“ при НЧ 
„Христо Ботев“ – с. Кавраки-
рово. Във втора група първи 
е денс клуб „Кристал“ –  
Петрич. В трета група начело 
е денс клуб „Кристал-Алфа“ 
– Петрич.

В категория „Модерни 
танци“ в първа и втора група 
първи е ДК „Кристал“  (Пе-
трич). В трета група победи-
тел е „Олимпея“. В категория 
„Хип-хоп танци“ и в трите 
възрастови групи печелят 
състави на денс клуб „Крис-
тал“ (Петрич). 

Празник на дарования

При силен интерес 
премина IX на-
ционален конкурс 
с международно 
участие „България 
в картини и слово“. 

Форумът се организира от ЦПЛР – 
ОДК, Търговище, местната община, 
МОН и Националния дворец на 
децата. 

В направление „Литературно 
творчество“ победители в първа 
възрастова група – I – IV клас, са 
Рая Тонова (НУ „Отец Паисий“ – 
Пазарджик) със стихотворението 
„България“ и Габриела Стоянова (СУ 
„Н. Вапцаров“ – Царево) с разказа 
„Майчиното изворче“. 

В групата V – VIII клас първо-
то място печелят Стефан Ступак 
(Българско училище „Иван Вазов“ 
– Париж, Франция), Георги Христов 
(ПГ по селско стопанство „Никола 
Пушкаров“ – Попово) и Симеон Ива-
нов (ЛК „Касталия“ – ЦПЛР – ОДК,  
Варна). В групата IX – XII клас на 
второ място са класирани Даница 
Костова и Милица Иванова (ОДК – 
Варна). Наградата на името на Валя 
Радева отива при Гергана Димитрова 
(1. СУ – Търговище). Специалната 
награда на писателката и председател 
на журито Лора Лазар получават Ге-
орги Христов (ПГ по селско стопан-
ство „Никола Пушкаров“ – Попово) 
и Симеон Иванов (ОДК – Варна).  
С колективна награда са отличени 
клуб „Сладкодумци“ при ОДК – Шу-
мен, и литературен клуб „Касталия“  
при ОДК – Варна.

В направление „Изобразително из-
куство“ победител в групата III – IV гp.  
на детските градини и подготвителна 
група в училища е Мартин Милков 
(ЧДГ „Малки стъпчици“ – с. При-

сово). В групата I – IV клас първа е 
Андрея Петкова (СУ „Христо Ясе-
нов“ – Етрополе)

В групата V – VIII клас печелят 
Юксел Игнатов (СУ „Бачо Киро“ – 
Летница) и Иван Василев (СУ „Св. 
Климент Охридски“ – Ямбол). При 
най-големите първа е Стела Павлова 
(ПГСАГ – Русе).

В класацията за школи и специа-
лизирани училища в първа група 
начело е Мелани Йонкова (школа 
„Елиза Арт“ – Габрово). Наградата 
за най-малък участник отива при 
4-годишната София Колева (ателие 
„Приказен свят“ – София).

Във втора група победител е 
Александра Игнатова („Приказен 
свят“ – София). В трета група печели 
Габриела Георгиева (ОДК – Шумен). 
В четвърта група първа е Ферай Али-
ева (2. СУ – Търговище).

В направление „Презентации 
и видеоклип“ в групата III – IV 
клас печелят Сиана Борисова и 
Деа-Катрин Крумова (ОУ „Любен 

Каравелов“ – Видин). В групата  
V – VIII клас първото място поделят 
Никол Петрова, Стелиана Каменова 
и Николай Кънчевски (ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“ – Велико Тър-
ново), и Калоян Кирилов (ЦПЛР 
– Троян). Специална награда на 
РИМ – Търговище, получават Да-
рина Янева (ПГ „Пейо Яворов“ 
– Петрич) и Павлин Кънчев (СУ 
„Панайот Волов“ – Бяла).

И в групата IX – XII клас първи са 
Димана Начева (Търговска гимназия 
– Стара Загора) и Теодора Даскало-
ва (СУЕЕ „Св. Константин-Кирил 
Философ“ – Русе). Специалната 
награда на РУО – Търговище, полу-
чава Владимир Илиев – ръководител 
на авторския колектив от ТГ „Княз 
Симеон Търновски“ – Стара Загора.

Награждаването на призьорите 
ще се проведе на 20 май в Младеж-
кия дом – Търговище. Събитието 
е част от културната програма на 
Традиционния пролетен панаир в 
града. 

България  
в картини и слово
Завърши IX издание на едноименния 
национален конкурс в Търговище

Габриел Зашев (ателие „Дон Кези“, Дупница) – III място
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Участниците в танцовата надпревара завладяват  
публиката с изпълненията си на сцената

Участниците показват не само познаване на  
правилата за движение, но и монтьорски умения

Познавачи на листовките и велосипеда
Учениците на ОУ „Св. св Кирил и Методий“ – Ботевград,  

са победители в XXI национална ученическа викторина 
по безопасност на движението „Да запазим децата на 
пътя“. Втори се нареждат представителите на 6. СУ „Отец 
Паисий“ – Монтана, а за третото място се пребориха 
възпитаниците на ОУ „Св. Княз Борис I“ – Бургас.

Организатори са МОН, МВР, Националният дворец 
на децата, Главна дирекция „Национална полиция“ – 
сектор „Пътна полиция“, БЧК и Съюзът на българските 
автомобилисти. Състезанието се проведе с подкрепата 
на националното движение по приложно колоездене 
„Младежта за безопасност на движението“, Община 
Сунгурларе, Пътна полиция – област Бургас, РУО – 
Бургас, СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе, ЦПЛР – ОДК, 
Сунгурларе, БЧК – Бургас, и СБА – Бургас.

„Знанията и уменията на участниците бяха проверени 
в рамките на три кръга. Първият кръг е теоретичен – ре-
шаване на тестови въпроси по безопасност на движение 
на пътя. Във втория кръг участниците се включиха във 
викторина с въпроси по БДП. А в третия решаваха  
тестове, свързани с доболничната помощ, сглобяване на 
тематичен пъзел и откриване на повреда на велосипед“, 
съобщава за „Аз-буки“ Николай Русев, директор на СУ 
„Христо Ботев“ – Сунгурларе, което е съорганизатор и 
домакин на надпреварата.

Участие във викторината взеха възпитаници на ОУ „Св. 
св Кирил и Методий“ – Ботевград, ОУ „Св. Княз Борис I“  
– Бургас, 6. СУ „Отец Паисий“ – Монтана, СУ „Христо 
Ботев“ – Септември, и СУ „Христо Ботев“ – Сунгурла-
ре. За коректното изпълнение на задачите следи жури с 
главен съдия Светослав Кръстев (Съюз на българските 
автомобилисти) и представители на Националния дворец 
на децата и Главна дирекция „Пътна полиция“ – София.                                

Учениците от СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе, 

получиха специалната награда на Националния дворец 
на децата за своето достойно участие във викторината. 

„Всички участници получиха медали, грамоти, пода-
ръци от организаторите и домакините на викторината. 
И най-важното – още по-добри и задълбочени знания за 
справяне със ситуацията на пътя“, коментира Николай 
Русев. 


