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Областна администрация Разград

23.04.2019 | 28 малки художници получиха награди от конкурса
„Великден през моите очи“, общо 980 деца ще получат грамоти и малки
подаръци
Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, заместник областният управител
Евгени Драганов и главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров връчиха
наградите на победителите в конкурса за детска рисунка „Великден през моите очи“, който се
провежда под патронажа на Областния управител. Това бе петото и най-масово издание на
творческата надпревара, в нея участваха 970 деца от региона и извън него – двойно повече от
предходни години. Тазгодишните участници са представители на 34 училища от всичките
седем общини на Област Разград, 2 училища от Варна, 21 детски градини, 5 читалища и 4
извънучилищни форми на обучение. Поради повишения интерес към конкурса наградният
фонд от 1000 лева също бе удвоен и за всяко участващо дете освен грамота бяха осигурени
допълнителни малки награди с пожелание да скицират с молив новите си идеи и да ги събират
в пъстроцветни папки за следващия Великденски конкурс. Грамотите за участие ще бъдат
получени през ръководствата на училищата, детските градини и извънучилищните форми на
обучение.
Победителите в четирите възрастови групи определи жури в състав: председател: Петко
Антонов – художник и председател на групата на разградските художници и членове:
Красимир Харалампиев - художник; Румяна Иванова – художник; Петя Радкова – фотограф на
Регионалния исторически музей и Диана Петрова – гл. експерт в Областна администрацияРазград. Те направиха и селекция на част от творбите, които са подредени в изложба във
фоайето на Областна администрация-Разград – общо 252.
На церемонията по откриването на изложбата и награждаването на най-добрите художници
Областният управител Гюнай Хюсмен поздрави всички участници, техните ръководители и
родители, изрази задоволството си, че творбите на участниците стават все по-хубави, а
участниците все по-ярко изразяват талантите си и си пожела конкурсът да разшири още
повече мащаба си.
Председателят на журито Петко Антонов заяви, че конкурсът е надминал очакванията и
големият брой участници говори за повишаване интереса към инициативата на Областна
администрация и увеличаване способностите на талантите от региона. Той апелира към
ръководителите на децата за следващите издания да се запознават внимателно с условията на
конкурса и да обръщат внимание на децата да вникват в темата в посока на това, че Великден
е семеен празник и отразява отношенията между хората.
Областна администрация благодари за съдействието при разгласата на конкурса на
Регионалното управление по образование, както и на читалищата, които се включиха за пръв
път в конкурса.
Ето имената на всички 28 наградени деца:
Специални награди за нетрадиционни форми:
Борислав Минков – ОУ“Васил Левски“-Разград
Никола Атанасов – ПГ“Васил Левски“-Исперих
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Тезджан Мустафа – ПГСС“Хан Аспарух“-Исперих

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: деца на 6 години:
1. Никол Йорданова – 6 г., ЦПЛР ЦРД-Разград
2. Ада Селим – 6 г., ДГ №6 “Шестте ястребинчета“-Разград
3. Теодора Стефанова – 6 г. ДГ“Зорница“-Разград
Поощрителни награди:
Божидар Димитров - ЦПЛР ЦРД-Разград
Калоян Цветомиров Димитров – 5 г., ДГ№14 ДАС“Дъга“-Разград
Тунджай Сюлейман – 6 г., ДГ“Пролет“-Раковски
Ивайла Станчева – 6 г., ЦПЛР ЦРД-Разград

ВТОРАВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 1-4 клас:
1. Мария Калинова Йорданова – 9,г. ЦПЛР ЦРД-Разград
2. Росица Василева – 3 клас, ЦПЛР ЦРД-Разград
3. Николай Анатолийев – 2 клас, ЦПЛР ЦРД-Разград
Поощрителни награди:
Батухан Басри Шюкри – 4 клас, ОУ“Отец Паисий“-Дянково
Моника Добрева – 2 клас, ЦПЛР ЦРД-Разград
Хелин Мухарем Али – 1 клас, ОУ“Никола Икономов“-Разград
Крисия Петева – 3 клас, ЦПЛР ЦРД-Разград
Алекса Николаева – 3 клас, ЦПЛР ЦРД-Разград
Емел Басриева – 4 клас, ОУ“Кирил и Методий“-Трапище

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 5-8 клас:
1. Емре Айдън – 7 клас, НЧ“Христо Ботев“-Самуил
2. Сечил Ахмедова – 5 клас, СУ“Христо Ботев“-Цар Калоян
3. Гамзе Алиева – 7 клас, СУ“Христо Ботев“-Лозница
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Поощрителни награди:
Пресиана Панова – 6 клас, НЧ“Просвета 1893“-Гецово
Пресияна Пенчева – 7 клас, НЧ“Просвета 1893“-Гецово
Емре Алиосман – 7 клас, СОУ“Св.св. Кирил и Методий“-Самуил
Ванеса Христова – 7 клас, ОУ“Христо Смирненски“-Кубрат

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 9-12 клас:
1. Александрина Александрова Руменова – 11 клас, ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград
2. Кенан Сали – 11 клас, ПГО“Станка Николица“ -Разград
3. Хава Робева – 9 клас, НЧ“Просвета 1871“- Благоево
Пълна галерия
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