


РЕГЛАМЕНТ 
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ  УЧЕНИЧЕСКИ   

КОНКУРС 

«РОДИ СЕ ДЕТЕ, СИН НИ СЕ ДАДЕ» 
• ЕСЕ 

• РАЗКАЗ  

• СТИХОТВОРЕНИЕ, 

• ПИЕСА  

• РИСУНКА  

• ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ПРИЛОЖНОТО ИЗКУСТВО 

„Свята нощ“, Йорданка Бъгова, 15 г. , АРДУС, Пловдив  - 
Голяма награда, 3 гр., 2017 г. 



СЪМИШЛЕНИЦИТЕ 
• ФОНДАЦИЯ „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ“ 

• МИСИЯ „ВЪЗМОЖНОСТ“ 

• КНИЖАРНИЦА CLC, БЪЛГАРИЯ 

• БИБЛЕЙСКА ЛИГА, БЪЛГАРИЯ 

• ИЗДАТЕЛСТВО „НОВ ЧОВЕК“ 

• ИКОНОС, СЪРБИЯ 

• ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“ 

• СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР 



УЧАСТНИЦИ 

•150 ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 

4,6 Г. ДО 18 Г. 

• ОТ 6 ДЪРЖАВИ – БЪЛГАРИЯ, 

СЪРБИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, 

УКРАЙНА, ИТАЛИЯ, КАНАДА 

• ТВОРБИ НА 6 ЕЗИКА 

Кирил Димов, 12 г., клуб „Светлини сред сенките”, Казанлък. „Рождество 
Христово” . Голяма награда, 2017 г. 



НАГРАДА „ЩЪРКЕЛОВО ЯТО“  

• ЗА ТВОРЧЕСКИ ШКОЛИ И ГРУПОВО УЧАСТИЕ ОТ УЧИЛИЩА 

• Литературен клуб „Добродетели“ към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали. Ръководител:  Емилия Владева 
• ДГ „Десислава“, Пловдив . Ръководител:  Камелия Трендафилова 
• ДГ „Калина Малина“, Пазарджик. Ръководител:  Дани Велева 

• 142 ДГ, София, Арт Студио "Палитра" . Ръководител: Константин Марков 
• Подготвителна  група "Слънчо" при  ДГ "Иглика", Плевен 

• Детска градина „Слънце“, Плевен 
• ДГ ”Моряче”, Бургас  

• ДГ ”Здравец”, Пазарджик  
• Група "Бон Бон", ДГ №3 "Първи юни", Тервел  

• БНУ «АзБуки», Рим, Италия 
• СУ „Хр.Ботев“, с. Крайници, община Дупница  

• Клуб "Изкуство" при НЧ "Светлина-1907" - град Якоруда 
• Рисувалня «Елфина», Бургас. Ръководител: Милена Димитрова 

• Любителска Формация “Фантазия“ при НЧ “Хр. Ботев 1937“, Бургас . Рък.: А.Желязова 



НАГРАДА  ЗА  БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

ОУ „Гео Милев“, от европейското село на белия щъркел – Белозем, 
Пловдивска област.  Награда за многобройните благотворителни 
кампании на училището, грижата за болни деца и посещението в 

детските отделения на болниците, за участието им в летния 
християнски фестивал, организиран от Католическата църква «Св. 

Франциск от Асизи», за организирането на Националния 
ученически конкурс «Животът на един щъркел». 



НАГРАДА ЗА ОТЛИЧНИ СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

       Десислава Лазарова, 10 г., ВЕДА, София.  Покорила 2 пъти 10-те върха – първенци на България,  както и 
най-високия връх в Гърция – Митикас, още преди да навърши 9 години. Носителка на десетки златни, 

сребърни и бронзови медали по плуване и планинско бягане в България и чужбина, в повечето случаи с по-
големи от нея състезатели.   

Деси получава награда на сп. «Щъркел» за неукротим спортен дух и устрем за победа, за усърдието и 
многобройните часове тренировки, които предшестват изключителните й постижения!  

На добър час! 



КАТЕГОРИЯ ЕСЕ • ГОЛЯМА НАГРАДА 

Теодора Йосифова, ЕГ „Христо Ботев“ , гр. 
Кърджали, за есето: „Нуждаем ли се от 

Коледа тази година“? 
 Литературен клуб „Добродетели“, рък. 

Емилия Владева 

Габриела Манкова, 18 г., ЕГ „Христо 
Ботев“ , гр. Кърджали, за есето: 

„Исус Христос е нашият учител “. 
Литературен клуб „Добродетели“, 

рък. Емилия Владева 

«...Исус Христос е не само нашият Спасител, той е и нашият 
учител. Той е нашият модел за подражание. Неговите постъпки 
и Неговият начин на мислене трябва да ни бъдат за пример. 
Нека всеки ден да си спомняме за Исус Христос и да обмисляме 
действията си съгласно Неговите уроци.» Габриела  Манкова 

«Господ е направил толкова малко за рождението 
на Сина си, не е организирал светско събитие, на 
което да бъдат поканени само важни личности. А 

дали това е грешка? 
Или е послание? 

Може би нашият свят наподобява витлеемската 
конюшня. Суров на места, зловонен на други. 

Няма много блясък в него. Не винаги изпипан до 
съвършенство...»  Теодора Йосифова 



Виктория Ангелова, 18 г., ЕГ „Христо 
Ботев“, гр.Кърджали. За есето: „Роди 

се дете, Син ни се даде“. 
Литературен клуб „Добродетели“, 

рък. Емилия Владева  

КАТЕГОРИЯ ЕСЕ 

Стефани Душкова, 15 г., НМУ "Любомир 
Пипков", София. За есето: „Раждането на Исус“ 

«Това дете всъщност е най-големият подарък, 
който сме получили, и който някога ще получим. 
Затова, нека докато празнуваме раждането на 

Исус, си спомним любовта, с която Бог ни 
възлюби. За да можем да се обичаме така, както 

Той възлюби нас.» Стефани Душкова 

«Ето затова и Господ е част от живота ни. В 
онази свята нощ ярка звезда над Витлеем огрява 
целия небосвод и тогава при нас се явява Божият 
Син, за да ни донесе истинската светлина  
на Богопознанието и топлината на 
Божествената любов на хората,  
защото ние имаме нужда от тях.» 
Виктория Ангелова 



КАТЕГОРИЯ РАЗКАЗ 

Розмари Абделрани Туаби, 18 г., 
12.клас, ЕГ„Хр.Ботев“ , 
Кърджали. За разказа 

„Декември “. Литературен 
клуб „Добродетели“, рък. 

Емилия Владева 
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Магдалена  Митева, 12.A1 клас,  ЕГ 
„Христо Ботев“, гр. Кърджали. За 

разказа «Насеждана умира последна». 
Литературен клуб „Добродетели“, 

рък. Емилия Владева 

«Ава бе при нея от съвсем малко бебе, след като майка й бе загинала в 
катастрофа, а тя нямаше други роднини, които да се погрижат за нея. Сега, 
няколко години по–късно, по същото време, когато Ава бе пристигнала при 
нея, си отиваше. Толкова много деца бе отгледала през живота си, с толкова 
много съдби се бе сблъсквала, но тези големи, кафяви, детски, смеещи се очи 
изплуваха в съзнанието й и едва доловима усмивчица се появи на лицето й.»    
Розмари Абделрани Туаби 

«Винаги съм била момичето на татко. Той винаги ме е обичал, макар и да не 
съм му родна дъщеря. Той е човекът, който ме научи да обичам истински, да 
вярвам в доброто, да мечтая,  да рисувам, защото той беше голям художник 
и на всички останали важни неща в живота. Когато се прибирах от 
детската градина, винаги рисувахме заедно и се получаваше нещо наистина 
красиво. Баща ми беше първият човек, който ми подари фотоапарат, когато 
се записах на курса по фотография. Той ме научи и да свиря на пиано, 
въпреки всекидневното ми мрънкане, че не мога и не искам, но той успя, днес 
имам общо 12 медала за първи места в състезания по пиано.» М. Митева 



КАТЕГОРИЯ РАЗКАЗ 
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Даяна Тодорова , 12.А1 клас, ЕГ „Христо Ботев“, гр.Кърджали. За разказа «Коледа – наричат я 
вълшебство “. Литературен клуб „ Добродетели“, рък. Емилия Владева 

«– Чуй ме, мило дете, знам, че нямаш дом, 
където да се прибереш и да се стоплиш, знам че 
нямаш родители, които да се грижат за теб, но 
ако пожелаеш, можеш да станеш част от 
нашето малко семейство, знам колко е трудно 
да бъдеш сама. Тази участ ми е позната до 
болка. Точно преди 10 години бях на същото 
положение, нямаше къде да ида, но намерих 
моите спасители и то точно на Коледа. Сега 
искам да ти подам ръка и да те спася от този 
начин на живот, защото смятам, че никой не 
заслужава такава съдба! – каза жената, 
приклекнала до мен.» Даяна Тодорова 
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Анастасия Боянова – V клас, ЧСУРЧЕО „ЕСПА“. За 
разказа: „ Витлеемската звезда“.  Ателие за 

творческо писане „Метафора“, Ръководител: Рени 
Стоичкова 

«...От височинката, на която седяха овчарите, 
градчето грееше, озарено от огньовете. 
Изведнъж всичко засия, светлината изплете 
стълба, а по нея от небето слезе ангел, който 
извести, че тая нощ ще се роди младенецът. 
Тогава на небето остана само една голяма бяла 
звезда, но тя разпръскваше мрака. 
Затворих прозореца. В стаята ми беше 
толкова светло, че нямаше смисъл да търся къде 
е ключът за лампата. Седнах и отново 
започнах да чета. Неусетно се пренесох в 
кошарите на онези овчари, които вече слизаха 
от височинката към Витлеем, водени от 
същата бяла голяма звезда». Анастасия Боянова 



КАТЕГОРИЯ РАЗКАЗ 
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Гайшин Мирослав, ученик в  VI1 клас, Войводина, Сърбия, който живее в 
Жаблйе в приемното семейство на Живкович Гордана със своите трима 

братя и една сестра. За разказа  ДЕТЕ ЈЕ РОЂЕНО, СИН НАМ ЈЕ ДАТ и за 
рисунките, с които ни изпраща своята обич към всички нас.                              Роди се дете, Син ни се даде 

 
Най-вече обичам Коледа. От всички великолепни празници, които 

празнува моето семейство, това е най-празнуваният празник с най-
красивите традиции. 

В къщата ми за Коледа майка ми става рано като домакиня и меси хляб, 
в който поставя монета. Приготвя баница и закуска, за да се нахрани 
цялото семейство след дългия пост. Всички ние ще се помолим на Бог, 
ще нарежем баницата и ще започне семейната закуска. По време на 
закуската, всички сме нетърпеливи да разберем на кого ще се падне 

монетата, защото този, на когото се падне, се смята за щастлив човек. 
След закуската пристига полазник, който благославя семейството с 
думите:  „Колкото огън, толкова много здраве, пари, щастие, агнета, 

прасета“… И ние му даваме подаръци.  Поздравяваме се на Коледа с 
думите: „Христос се е роди, наистина се роди!“. Щастието продължава 

цял ден. Гайшин Мирослав 



КАТЕГОРИЯ РАЗКАЗ 
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Богдан Талалай, 9 г., гр. Нежин, 
Украйна. За разказа «Коледен 

подарък» 

«Андрийко гледаше Максим през 
прозореца. От небето падаха 
такива големи и пухкави 
снежинки – както в тази вечер, 
когато той намери в преспите 
ранения Снежко. 
– Мамо! – каза Андрийко. – 
Възможно ли е да се намерят две 
еднакви снежинки? 
       – Синко, всяка снежинка е 
различна, както и всеки човек, – 
отговори майката.  – Но всички 
хора ги обединява любовта към 
ближния – една от заповедите на 
Божия Син – Исус Христос». 

Богдан Талалай 

Мария Ильова, 9 г., ОУ „20-ти 
април“,  гр. Панагюрище.  

Рък.: Зорка Кисьова.  
За разказа  «Рождеството на 

Спасителя». 

«Добротата е вътре в нас, както баба казва, бъди човек, а не човече. 
Помагай с каквото можеш на всеки. Не очаквай нищо в замяна. Христос 
влиза в дома ни, а с Него влиза цялата небесна благодат и цялото 
богатство на света – ОБИЧТА.  Ще  усетим ангелската музика, ще 
почувстваме тихата радост. Ще седне на трапезата ни, за да е сред 
нас. И тогава ще почувстваме как тревогите ни се превръщат в 
надежда. Надежда за по-добър живот.» Мария Ильова 



Голяма награда 
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Мирослав Петров, 6 г., ДГ 
„Десислава“, гр. Пловдив . Рък. 

Камелия Трендафилова  

Боян 
Трендафилов, 6 

г., ДГ 
„Десислава“, гр. 
Пловдив . Рък. 

Камелия 
Трендафилова  

КАТЕГОРИЯ РАЗКАЗ 

Eлизабет Недкова, 7 г., ОУ „Свети Свети 
Кирил и Методий“, гр. Силистра 



Голяма награда 

Алиса Тодорова,  12 г., СУ „Н. 
Й. Вапцаров”, гр. Силистра.  

За стихотворението 
„Разказ за Рождество”. 

Бояна Лазарова VІ клас – ЧСУРЧЕО „ЕСПА“, 
София.  Ателие за творческо писане 

„Метафора“,  ръководител: Рени Стоичкова . 
За стихотворението   „Светло Рождество“. 



Голяма награда 

Teodora Petrovic, JU OŠ 
„Sveti Sava“,  

Bijeljina, Republic of Srpska;  
Bosnia & Herzegovina; 
Литературна секция 
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Стелияна Желязова, 12 г.,  
Любителска Формация 

“Фантазия“  
при НЧ “Хр. Ботев 1937“ -

Бургас 



КАТЕГОРИЯ СТИХОТВОРЕНИЕ • ГОЛЯМА НАГРАДА 
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Марина Маринова, 18 г., ЕГ 
“Христо Ботев”, гр. Кърджали.  

«Малката девойка бе сама, скрила се тихо в сумрака, 
броеше многото звезди и слушаше тяхната песен, плаха. 

Слушаше тя Песента, за доброто, 
песента – празнична, вълшебна, 
и надяваше се скришом, мълком 

да се превърне в реалност и 
нейната мечта неземна. 

Девойката мечтаеше за дом, за топлина и уют, в сумрака, 
и молеше се със сълзи на очи на звездите да сбъднат те 

и нейната мечта малка. 
А те продължаваха да пеят и сняг започна да вали, 

сълзите блестяха като елмази в изумудрено зелените очи. 
И неочаквано от небесата долетя образ блед, 

образът на Спасителя, идващ да дари душите с богослов свет...» 
Марина Маринова 



КАТЕГОРИЯ ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 
Анастасия Панчева, 16 г., СУ „Христо Ботев“, 

гр. Враца. За творбата  «Младенецът». 

Екипът на сп. „Щъркел“ изразява своята 
благодарност към Анастасия Панчева, която 

нарисува специално и ни подари рисунка, която 
стана плакатът на конкурса тази година! 



КАТЕГОРИЯ ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО СПЕЦИАЛНА НАГРАДА 
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Илина 
Недева, 16г., 

ЛФ 
“Фантазия“ 

при НЧ 
“Христо 

Ботев -1937“, 
Бургас, с 

ръководител 
Атанаска 
Желязова 
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 Таня Славкова, 13 г., гр. Троян. За 
рисунката и произведението на 

приложното изкуство „Ангелът и 
бебето Исус“ 



КАТЕГОРИЯ ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 
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Група "Бон Бон", ДГ №3 "Първи юни", 
Тервел. Ръководител: Цветомира 

Райчева. За творбата „Рождество 
Христово“. 

Георги Димов, 9 г., Леонардо Чанфанелли, 8 г., Рени Желязкова, 9 г., 
Българско училище „АзБуки“ към Културна асоциация „Асен и 

Илия Пейкови“, Италия, с директор Мариола Георгиева 



КАТЕГОРИЯ ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 

Децата от Детска градина 
„Слънце“, гр. Плевен – Елица С., 
Елица Ч., Йоана, Кристалина, 

Мартин, Яна. Ръководител: Ивета 
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Магдалена Йосифова и Божидара Костадинова, 6 г., група 
“Любознайко“ на детска градина „Моряче“, гр. Бургас. 

Ръководител:  Наталия Йорданова. 

Илина Василева, 7 г., Детска градина ”Моряче”, гр.Бургас. 
Ръководител: Наталия Йорданова. 

КАТЕГОРИЯ РИСУНКА 



Дария 
Ставрева, 9 

г.,  69 СУ 
„Александър 
Маринов“, 

София 

Кристияна Ставрева, 9 г.,  
ОУ „Братя Миладинови“, 

Пловдив 

Ралица 
Тенчева, 8 г., 
ОУ „Васил 
Петлешков“, 
гр. Перущица 



ГОЛЯМА 

НАГРАДА 

Преслава Бобева, 9 г., СУ „Н.Й. Вапцаров“, 
гр. Силистра, рък. Калоян Нейков. За 

рисунката «Божията майка» 

Виктория Петрова, 9 г., СУ 
„Н.Й. Вапцаров“, гр. Силистра, 

рък. Калоян Нейков. За 
рисунката „Светото 

семейство от Витлеем“  

Габриела Митева, 9 г., СУ „Н.Й. Вапцаров“, гр. Силистра, рък. Калоян Нейков. За 
рисунката «Рождество Христово» 



Оксана Черняева, 5 г., София, за 
рисунката „Роди се дете“. 

Djordjevic Nikola, 9 years old, Elementary School 
“Ljupce Spanac”,  Svetosavska bb, Bela Palanka,  

Srbija 

Дивна Обретенова, 6 г., Детска градина 
„Слънце“, гр. Плевен; рупа „Многознайко“. Рък. 

Ана Христова иВирджиния Борисова 



КАТЕГОРИЯ РИСУНКА 

Преслава Анчева, 5 г., ДГ „Калина Малина“, гр. Пазарджик, IV 
група „Смехоранчета“. Рък. Дани Велева  

Стефани Даскалова, 5 г., ДГ „Калина Малина“, гр. 
Пазарджик, IV група „Смехоранчета“. Рък. Дани Велева  

СПЕЦИАЛНА  НАГРАДА 



КАТЕГОРИЯ РИСУНКА 

Траяна Тодорова, 8 г., СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. 
Силистра. За рисунката  «Рождество» 
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Вяра Гълчавова, 7 
г.,  ОУ „Иван 

Вазов“, гр. 
Силистра. За 

рисунката „Роди се 
дете, Син ни се 

даде“  



КАТЕГОРИЯ РИСУНКА 
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА 

Божидара Йорданова, 5 г., 
Подготвителна група „Слънчо“ 
при  Детска градина „Иглика“, 

гр. Плевен. Ръководител: 
Захаринка Панталеева  

Йоана Теодорова, 6 г., Подготвителна група 
„Слънчо“ при  Детска градина „Иглика“, гр. 

Плевен. Рък.: Захаринка Панталеева 

Габриела Петрова, 6 г., Арт 
Студио „Палитра“ при 142 Детска 
градина, гр. София. Ръководител: 

Константин Марков 

Вивиан Славчева, 6 
г., Подготвителна 
група „Слънчо“ при  

Детска градина 
„Иглика“, гр. 

Плевен.  
Рък.: Захаринка 

Панталеева  



• СПЕЦИАЛНА НАГРАДА 

Сияна 
Георгиева, 6г., 

Детска школа по 
рисуване 

„Жирафче“, 
Пловдив, рък. 

Петя 
Анастасова 

Ева Георгиева, 6 
г. Детска 
градина  

“Слънце“, гр. 
Плевен.  

Алекса Петрова, 9 г., ОУ „Христо 
Ботев“, с. Крайници, община Дупница 

Антония Маркова, 8 г., 
ОУ „Алеко 

Константинов“, 
Димитровград 



Лилия Петрова, 10г., Рисувалня „Елфина“, 
Бургас. Ръководител: Милена Димитрова. За 
рисунката „Исус Христос влиза в Ерусалим“ 

Мая Петрова, 11 г., Арт 
школа „Елфина“, гр. 

Бургас, ръководител: 
Милена Димитрова. За 

рисунката «Божията 
благодат от небето». 



Nicholas 
Bat, 10 г., 

Украинско 
съботно 

училище в 
Оуквил, 

Канада. За 
рисунката 
„Звезда“.  

Божидар Живков, 11 
г., ОУ „Алеко 

Константинов“, 
Димитровград. За 

рисунката 
«Рождество». 

Виктория 
Бъчварова, 10 г., 

Арт школа 
„Елфина“, гр. Бургас, 

ръководител: 
Милена 

Димитрова. За 
рисунката  

«Децата и Исус 
Христос» 



Стела Пеева, 10 г., Арт школа „Елфина“, гр. Бургас, 
ръководител: Милена Димитрова. За рисунката 

„Коледари“. 

Златин Златанов, 10 г., Арт школа „Елфина“, гр. Бургас, 
ръководител: Милена Димитрова. За рисунката 

«Преображение Христово». 



КАТЕГОРИЯ  
РИСУНКА 

Рая Христова Павлова , 15 г., ПГ „ 
Пейо Яворов“, гр. Петрич. За 

рисунката «Свято Рождество». 




