РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието, младежта и науката

Списък на класираните на първо, второ и трето място рисунки на децата, взели
участие в Националния конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на приказките” в
двете възрастови групи

Възрастова група 3-5 години
I-во място
Ивен Недева, 5 години

„Палечка”

гр. Севлиево

„Снежанка”

гр. Шумен

II-ро място
Кристофър Петров, 4 години
III-то място
Росица Петкова, 4 години

„Снежанка и седемте джуджета” гр. Плевен

Възрастова група 5-7 години
I-во място
Мила Дамянова, 5 год. и 6 мес.

„Снежанка и седемте джуджета”

гр. Пазарджик

„Момче и вятър”

гр. Бургас

„Пепеляшка”

гр. Попово

II-ро място
Ралица Нончева, 6 години
III-то място
Виктория Филипова, 6 години

Всички деца от списъка са поканени за откриването на изложбата и за получаването
на своите награди и грамоти на 01.06.2012 г. от 14,00 ч. в сградата на Министерството на
образованието, младежта и науката (МОМН). Съгласно регламента за провеждане на
конкурса всички деца, поканени за изложбата и награждаването в МОМН, пътуват
задължително с родител. Пътните разходи за награждаването са за сметка на участниците.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието, младежта и науката

Списък на класираните за участие в изложба рисунки на децата, взели участие в
Националния конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на приказките” в двете
възрастови групи

Възрастова група 3-5 години
Мари-Крис Георгиева, 5 години

"Червената шапчица"

гр. Севлиево

Полина Пламенова, 5 години

"Три сестрички"

гр. Търговище

Бояна Иванова, 4 години

"Рапунцел"

гр. Попово

Рая Ангелова, 5 години

"Камбанка"

гр. Свищов

Теодора Димитрова, 5 години

"Червената шапчица"

гр. Плевен

Алекс Пироев , 5 години

"Под гъбата"

гр. Белене

Габриела Недялкова, 4 години

"Червената шапчица"

гр. Шумен

Хюлия Моллова, 5 години

"Палечка"

гр. Севлиево

Камелия Джантова, 5 години

"Маша и мечока"

гр. Белене

Възрастова група 5-7 години
Стефани Маркова, 6 години

"Малката русалка"

гр. София

Блага Митева, 7 години

"Приказната страна на понитата"

гр Асеновград

Мария Найденова, 7 години

"Пепеляшка"

гр. Пазарджик

Александра Симеонова, 6 години

"101 далматинци"

гр. Ямбол

Нели Копринкова, 7 години

"Красавицата и звярът"

с. Труд, Пловдив

Ана-Мария Цветинова, 7 години

"Хензел и Гретел"

гр. Пазарджик

Ивайла Костова, 6 години

"Палечка"

гр. Севлиево

Слави Кофов, 7 години

„Снежанка и седемте джуджета”

гр. Пазарджик

Денис Алиева, 7 години

"Сливи за смет"

гр. Асеновград

Петя Воденичарова, 6 години

"Пепеляшка"

гр. Белово

Симона Георгиева, 7 години

"Принцесата и граховото зърто"

гр. Левски, Плевен

Савина Светославова, 6 години

"Червената шапчица"

гр. Попово

Никола Стоянов, 6 години

"Тримата братя и златната ябълка"

гр. Горна Оряховица

Таня Минчева, 7 години

"Хензел и Гретел"

с. Труд, Пловдив

Весела Грозева, 6 години

"Маша и мечокът"

гр. Пловдив

Рада Фратева, 7 години

"Кумчо Вълчо - рибар"

гр. Пловдив

Всички деца от списъка са поканени за откриването на изложбата и за получаването
на своите грамоти за участието в конкурса на 01.06.2012 г. от 14,00 ч. в сградата на
Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Съгласно регламента за
провеждане на конкурса всички деца, поканени за изложбата и награждаването в МОМН,
пътуват задължително с родител. Пътните разходи за награждаването са за сметка на
участниците.

