


Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

• Първа група: от 5 до 9 години

• Втора група: от 10 до 14 години

• Трета група: от 15 до 18 години

• Четвърта група: от 19 до 26 години

В конкурса могат да участват всички деца и младежи до 

26-годишна възраст, от всички страни по света. 

Творбите могат да бъдат изпратени на матерния език на 

автора, но задължително с превод на български език. 

МЕЖДУНАРОДЕН  МЛАДЕЖКИ  КОНКУРС

за разказ, стихотворение, очерк, есе, рисунка, фотография, мултимедия на тема:

Приказка за София

В конкурса могат да участват творби, свързани с историята 

на София, личности, които са оставили светла диря в 

столичното и българското културно пространство, 

позабравени емблематични кътчета на българската 

столица, съвременен облик и път за развитие.



ПРИКАЗКА ЗА СОФИЯ, 2023  
ПЪРВО ИЗДАНИЕ

В първото издание на конкурса „Приказка за София“ участваха 180 творби на деца от 
България, Испания, Сърбия, Абу Даби, Украйна, Полша, Република Северна Македония.

Конкурсът се осъществява с подкрепата на НФК, програма „Творчески инициативи“ и 
Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Повечето творби са публикувани в Детското онлайн издание „Щъркел“ - http://storks.biz/. 
Това е и първата награда за всички участници. Творбите, които не бяха публикувани, не отговаряха 
на условията в Регламента на конкурса.

Творбите в тази презентация са широката извадка и най-доброто в този конкурс. Всички те 
ще получат грамоти за отлично представяне. 

Предметни награди ще получат:

http://storks.biz/


ГРУПОВИ НАГРАДИ

ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СИЛНО ГРУПОВО УЧАСТИЕ

➢Ателие „Приложен фолклор“ в Центъра за изкуство, култура и образование „София“. 
Ръководител:  Елеонора Асенова

➢Школа по изобразително изкуство на Мария Крумовска към НЧ “Пенчо Славейков”, гр. 
София

➢ „Арт“ школа, ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“, Шумен. Рък.: Теменуга Христова

➢НУ "Българска светлица", град Измаил, Украйна

➢БКПУ "Паисий Хилендарски", гр. Памплона, Испания

➢ЧДГ «Аз съм българче», гр. Варна

➢Фотографите от НПГПФ, гр. София

➢Школа по изобразително изкуство при НЦ „Роден край 1931“. Рък.: Меглена Шаманова 



ИНДИВИДУАЛНИ  НАГРАДИ

➢ Фая Гератлиева, 13 г., клуб „Светлини сред сенките“, ОДК „Св. 

Иван Рилски“, гр. Казанлък. Рък.: Валентина Димова

➢ Елена Георгиева, 13 г., СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър

➢ Стелияна Желязова, 15 г., ЛФ «Фантазия», НЧ «Хр. Ботев 1937», гр. 

Бургас

➢ Севгинар Емилиева Георгиева, 20 г., Литературен клуб „Иноватори

в действие“ към Младежки дом, Враца

➢ Лариса Тихомирова, 14 г., СУ „Панайот Волов“, София

➢ Александра Павлова, 15 г.; ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, 

гр. Свищов

➢ Емили Драгова, 18 г., 108 СУ ,,Никола Беловеждов“, гр. София

КАТЕГОРИЯ „ЕСЕ“КАТЕГОРИЯ „ПОЕЗИЯ“

➢ Доминик Цанков, 8 г., Пространство за учене „Пътеки“, гр. 

София

➢ Мария Корфова, 16 г., НГПФ,  гр. София

➢ Теодора Бакърджиева, 19 г., СУ «Св. Климент Охридски», 

гр. София➢ Никола Кацарски, 12 г., гр. Плевен



КАТЕГОРИЯ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

➢ Никол Неделчева, 6 г., ЦПЛР ,,Малкият принц“, гр. Тервел. Рък.: Марияна Тодорова 

➢ Дивна Железчева, 8 г., НУМСИ «Панчо Владигеров», гр. Бургас

➢ Борислав Батаа Тунгалаг, 9 г., ЧНУ„Милеа“, София

➢ Борис  Димов, 12 г., Частно средно училище „Дружба“, кв. Обеля-2, гр. София

➢ Самуил Зафиров, 13 г., Българско Неделно Училище „Камбана“, Абу Даби, ОАЕ

➢ Теодор Цветанов, 11 г., СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец, обл. Видин

➢ Юлиян Калинчев, 13 г., ЦПЛР-Бургас

➢ Дениз Гьокхан, 12 г., ЧСУ „Дружба“, гр. София

КАТЕГОРИЯ „ФОТОГРАФИЯ“

➢ Габриела Цолова, 12 г., ОУ “Д-р Петър Берон“, гр. Плевен. Рък.: Любимка
Петкова

➢ Катерина Ангелова, 17 г., НГПИ ,,Св. Лука“, гр. София

➢ Маргарита Велчева, 17 г., НГПИ „Св. Лука“, гр. София

➢ Вяра Пенчева, 12 г., гр. Габрово

➢ Синая Грозева, 17 г., ЦПЛР-Бургас

➢ Павлина Миленова, 17 г., СУ „Максим Райкович“,  гр. Дряново

➢ Соня Генова,15 г., ЧПГ „Райко Цончев“,  гр. Добрич

➢ Ирина Недкова, 23 г. , София

ИНДИВИДУАЛНИ  НАГРАДИ

➢ Каролина Русева, 16 г., НПГПФ, СОФИЯ

➢ Самуил Младенов, 18 г., НПГПФ, СОФИЯ

➢ Николай Караянев, 15 г., НПГПФ, СОФИЯ

➢ Кристиян Красимиров, 17 г., НПГПФ, СОФИЯ

➢ Жана Йовчева, 18 г., ПГИИРЕ „Михай Еминеску“, гр. София

➢ Марина Кацарска, 12 г., гр. Плевен



Легенда за София

Вечер тихо преди да заспя,

шепнеше ми баба приказка една,

за нашата чутовна древна земя,

за малката София – легенда една.

В несметни богатства и пълна хазна,

живял император на тази земя,

но тежка била неговата съдба.

Болест повалила прекрасната му дъщеря.

Велик император и любящ баща,

неуспешно дирил лек за свойта дъщеря

Но съдбата му изпратила мъдростта,

чрез старец с дълго бленувани слова.

Че нейде далеч се простира земя,

в подножието на красива планина,

с извори бистри, лековити,

със слънце и топлина пропити.

И заживяла София, със своя баща,

в тази далечна прекрасна земя.

И станало чудо! О, небеса!

Не след дълго оздравяла тя.

Грейнали усмивки по всички лица.

Песен огласила лековитата долина.

Църква издигнала благодарността

на Юстиниан – любящия баща.

„София“ нарекъл храма,

на свойта дъщеря,

за преклонение пред Бога

и неговите чудеса.

Никола Кацарски, 12 г., гр. Плевен

Приказка за София

Пътувахме до София, наскоро

и аз очаквах с трепет да я видя,

с родителите си по пътя си говорехме,

къде ще трябва после да отидем.

На Невски, на музеите, театъра,

пред НДК и пред парламента,

не се боях аз от снега и вятъра,

вълнувах се тъй много от момента.

Че София бе приказна и бяла,

окъпана в чудесно настроение,

предколедно тя беше засияла,

в едно с моето вълнение.

Така ще я запомня и опиша,

на всичките приятели и близки,

а този стих опитах да напиша,

и София да ме запомни искам.

Фая Гератлиева,13 г.
клуб „Светлини сред сенките“,

ОДК „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък

Фотография: Емил Димитров, 
16 г., НПГПФ, София



СОФИЙСКО ДЕТСТВО

Когато бях съвсем мъничка

и още в София живях,

аз хващах мама за ръчичка

и тръгвахме на детски джаз.

Отправяхме се ние към „Бенковски”,

че „Чайната” тогава беше там,

да се науча на добри обноски

с тромпет, маримба и тимпан.

Елица от „Раковска” се провикна:

„Не може детство без пиано”,

а после тайничко намигна

и връчи ни дайре лилаво.

Там срещнах също кака Мими

и нейната вълшебна тамбура,

танцувах аз под струните красиви

и Щърко пях с усмивка на уста.

Друг път „Дондуков” посетихме,

там приказен балет видях,

красавицата спяща уважихме,

щастлива после аз заспах.

Такова бе софийското ми детство,

дари ми мама пъстрата мозайка -

да видя аз културното вълшебство,

да имам музикален вкус от малка.

Кой знае, може би напролет

пак с мама в София ще дойда аз,

за да посвирим с Венцислав Благоев,

с тромпета той, аз пък с маракас!

Елена Георгиева, 13 г., 
СУ „Любен Каравелов”, 

гр. Несебър

ПРИКАЗКА ЗА СОФИЯ    

Преживя падения… Възходи… Помъдря…

Растеж, растеж, растеж, но нивга не остаря.
Искри от мъдрост върху народите разля

Като брошка кокетна на Витоша изгря.
А времето твори те от старинен пъзел,

Заплело многолики култури във възел,
Които обагриха подема ти стремглав,
Античният ти корен е жилав и корав.

Земя на цезари и василевси любима,
А за султани и царе бе незабравима.

Майка родила с болки вековни хуманността
От греховете на войните, страха и гнева.

Ясен четириъгълник на толерантността,
Там растат уважението и човечността.

Аз вървя към НДК с вдигната гордо глава. 

Сердика, Средец, София - красива столица,
Отляво дълбоко си под гръдната ми кост.

Фанфарите звездни звучат за града кралица, 
Изградила от древността до вечността мост.

Яркото ти име блести в моята душица!

Кирил Киров 12 Г.,
I ОУ „Христо Ботев“,

гр. Търговище.
Рък.: Ванушка Жекова





Надежда

София,

Изпълнените със самота и тъга улици

тътнат в забързаното ежедневие на обществото.

Никой не се спира,

дори и за миг,

изпълнени със стрес бързо те се разминават,

но ето го и него,

седи и ги гледа,

целият изцапан, 

умърлушен,

разпокъсан,

отхвърлен.

Сам бродещ из мрачните улици,

той ги следеше с поглед,

надявайки се някой да се спре,

да му помогне с паричка или две, 

ала уви, мрачните лица на София не светят

дори и във нужда.

Навън е

студ и лед,

пронизват крехкото му тяло.

Безпощадната надежда за живот

извън предела на тъмата,

ала ето го сега, 

стои и чака.

Из ледения лабиринт на столицата 

той зърна таз усмивка топла.

Запали тя искра в крехката душа,

възвърната надеждата 

за любовта.

Ивана Мутафчиева, 17 г.,
НПГПФ, гр. София

Стелияна Желязова, 15 г., 
ЛФ «Фантазия», НЧ «Хр. Ботев 1937», 

гр. Бургас



София, тъй далечна и тъй близка за мен си ти…!
Далечна, понеже съм дете родено в чужбина. 

Твоите блага и красоти за мен останали са чужди, 
недокоснати.

Едновременно чувствам и твоята близост, защото
си столицата на моята родина-България. Въпреки че не 
живея там, бълграският дух живее в мен. Нося го с мен 
по широкия свят…

Имало едно време град, който носел величественото име
София. Това било последното и най- красиво име на града, 
съдържащо в себе си мъдростта. Неговото гръцко значение било 
именно „мъдрост“. Той бил столицата на България. Предходните му
исторически имена  Сердика, Средец и Триадица криели в себе си 
интересни и тежки съдбовни истории, разказвани и до днес.

Кръстина Гаврилова, 10 г.

Приказка за София
Очерк

Бригита Симитчиева, 10 г. 

БКПУ "Паисий Хилендарски", гр. Памплона, Испания

Разходка из София
Очерк

София през моите очи

София, за мене си една

в мойта хубава страна.

Закрилница на своите деца -

немили- недраги, скитащи по света.

Столица любима те наричам

и много, много те обичам.

През детските ми бисерни очи,

в  теб виждам бъдещето на моите мечти.

От чужбина щом се върна 

първо тебе искам аз да зърна.

Прага ти щастлива да прекрача,

прегръдката твоя за мене колко много значи!

София- град с история хилядолетна,

старица среброкоса, достолепна.

С паметници, със култура цветна,

Остани си ти за мене все така приветна!

Ясемин Ахмед 
Сабуш, 10 г.



Искра Павлова,15 г.,
9 ФЕГ „Алфонс дьо

Ламартин“, гр. София

От пиле на пиле

От пиле на пиле разнесе се слух,

За сграда нова в града дочух.

На покрив голям кацнахме с перата

Върху вихрушка цяла с крилата.

Застанахме на пост на този главен мост,

А то се оказа, че Френското знание е гост.

Човешките пиленца казваха му Френска гимназия

И дните им минаваха в романтична фантазия.

Пееха изискани френски романси,

Играеха усукани театрални миманси.

И ние решихме да се включим смело,

От покрива извихме арии умело.

Ние чуруликахме parlez – гу-гу,

А те тананикаха parlez – vous-vous. 



«Нашите деца и без ток, и без топло, и без 
интернет, но  имат сили да учат български

език и културата на България».
Светлана Кравченко, д-р на НУ "Българска

светлица", град Измаил, Украйна

НУ "Българска светлица", град Измаил, Украйна

Храм „Св. София“. Школа по изобразително
изкуство при НЦ „Роден край 1931“. Рък.: 

Меглена Шаманова



Недалеч от моята родина,

видях разни прекрасни новини.

Бели, зелени и червени цветове се извиват там,

този български град е София.

Това е голямо, но тихо място,

и приятелски настроени хора, те често се срещат там.

Много високи, богати сгради,

строени в продължение на стотици години.

И звънът на камбаните украсява цялата улица,

и всички религии призовават към молитва.

Символ на града, който често се споменава,

покровителката на произхода и града – Света София.
Нейната църква е божествена,

и статуя от злато.

Пазител на знания и исторически ценности -

Археологически музей, пълен със забележителности.

В средата на главната алея, украсена с цветя,

ще видите известното яйце на щастието.

След натоварен ден радва всички,

да се насладите на традиционни ястия на всеки ъгъл.

Месни чудеса - сачма или кавърма,

и след таратора малко сарми.

Тук всичко е весело и никога бавно,

това се потвърждава от традиционната игра хоро.

Музика, пълна с динамичен ритъм,

с които танцуват в уникални носии.

Всичко това може да се описва дълго,

но е много по-приятно да го усетиш.

Който се отбие до София,

не съжалява - и се връща отново!

Миряна Йончич, 15 г., 
Гимназия за ученици 
със сценични и аудио-визуални
способности, гр. Пирот, Сърбия. 
Рък.: Бранка Танович Савич

Фотография: 
Александър Делчев, 14 г., 

НПГПФ, София

София през погледа на едно сръбско момиче



Красотата на София

есе

„Дори само да седя на пейките пред църквата „Св. София“ и да гледам 
как някои хора замислено четат книги, други хранят гълъбите, а 
трети неволно седят и се наслаждават на мига, ми носи чувство за 
уют“…

Есе от Теодора Гижевска, 11 г., ОУ 
„Наум Наумовски-Борче“, гр. Скопие, 

Северна Македония. 
Ментор: Оливера Филиповска

«Борисовата градина разказва истории от миналото, но с
преплетените ръце на влюбени, с детския смях, изписва и
радостта от настоящето. София е красива и през четирите
сезона, но най-много я обичам през пролетта, тогава има от
всичко по малко. Слънце, пролетни цветя и сняг на Витоша,
по това време на годината за мен градът изглежда като най-
красивата картичка».

Лариса Тихомирова, 14, 
СУ „Панайот Волов“, 

София

Историята на Народния театър
Разказ

„…Никой не видя как елхичката удари със 
сила побелялата колонада на угрижения 
театър, който от болка толкова силно 
изстена, че успя да заглуши зимната 
виелица.  
Старата бреза така се стресна, че сънливото 
й тяло цялото потръпна от уплаха. Размаха 
сънливо клони и с ужас извика: 
– Какво се случва? Да не би театърът пак да 
гори?!
– Горял ли каза? – учуди се елхичката.–
Кога е горял?“…

Доминик Цанков, 8 г.,
Пространство за учене „Пътеки“, гр. София



Носи ли всеки от нас по мъничко
от значението на София? 

Есе

Мъдростта е събирателно понятие, 
произлизащо от гръцката дума „sophia“, 
чието значение е изключително широко. 
Основното разбиране за мъдрост е „бистър
ум, благоразумие, голям жизнен опит“. 
Мъдростта от древността е почитана и 
уважавана ценност заедно с героизма, 
красотата и други. Мъдростта е 
прозрението, знанието и осъзнатостта за 
непроменимите истини. 

Александра 
Павлова, 15 г.; 

ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“, 

гр. Свищов

Приказка за София
Есе

«Сердика - Средец – Триадица – София . 
Столицата на Република България е 
неповторим град, който „расте но не старее“.

Възникнал около горещ минерален извор, 
на кръстовището на изключително важни 
пътища, свързващи Западна Европа с Мала Азия 
и Близкия изток, и Балтийско с Егейско море, 
градът София е видял и помни много. 
Хилядолетно постоянство, с което могат да се 
похвалят много малко европейски градове».

Емили Драгова,18 г.,
108 СУ ,,Никола 

Беловеждов“, 
гр. София

Фотография: Александър
Делчев, 14 г., НПГПФ, гр. София

Фотографии: Гергана Димитрова,15 г., НПГПФ, гр. София 



Пътешествие из София
Разказ

«Тачо си вървеше тихомълком по пътя, с цвете 
в ръка, наслаждавайки се на така редкия
момент на тишина в големия град. Да, дори в 
град, като София, за който се смята, че никога
не спи, се намираха и такива моменти, в които
софиянците си подремваха повече. А Тачо
умееше да уцелва подобни моменти, тъй като
много често пътуваше с градския транспорт 
още от рано.» 

Мария Корфова, 16 г., НГПФ,  гр. София

Теодора Бакърджиева, 19 г.,
СУ «Св. Климент Охридски»

гр. София

Ючъ Бунаръ
Разказ

«Докато седеше върху клоните на високия кестен, издигащ
се от дясната страна на църквата „Св. Никола Ючъ Бонаръ“, 
почти му се струваше, че вижда златните куполи, които
блестяха като слънце над цяла София, сега, когато над нея
беше натегнала студена, суха и мрачна зима. Нямаше дори 
снежинка, случайно объркала се да слезе до земята.
В началото на месец декември, през нощта на един от 

първите му дни, може би трети или четвърти, беше завалял
обилен сняг и бе покрил целия град, карайки го да 
заприлича на голям пухкав облак.»



ЧДГ «Аз съм българче», 
гр. Варна

Стефан Василев, 5 г.

Виктор Иванов, 5 г.

Даниел Велков, 5 г.

Йомер Кълдиш, 5 г.

Никола 
Мартинов, 5 г.

Кристиян Стоянчев, 9 г.,
НБУ „М. Лъкатник“ , гр. Бургас

Анна Мария Лазарова Генчева, 5 г., 
ДГ „Десислава“, гр. Пловдив



Борислав Батаа Тунгалаг, 
9 г., ЧНУ„Милеа“, София

Никол Неделчева, 6 г.,
ЦПЛР ,,Малкият

принц“, гр. Тервел. 
Рък.: Марияна

Тодорова 

Габриела Георгиева, 8 г. и  
Михаела Георгиева, 8 г.,  Ателие 
„Приложен фолклор“ в Центъра

за изкуство, култура и 
образование „София“, рък. 

Елеонора Асенова

Горазд 
Трайковски, 10 г., 

гр. Скопие, 
Северна

Македония

Дивна 
Железчева, 8 г., 
НУМСИ «Панчо 
Владигеров»,
гр. Бургас 



Борис  Димов, 12 г., 
Частно средно
училище „Дружба“, 
кв. Обеля-2, гр. 
София

Теодор Цветанов, 
11 г.,

СУ „Н. Й. Вапцаров“
с. Дреновец, 

обл. Видин

Юлиян Калинчев, 13 г., 
ЦПЛР-Бургас

Якоб Петрас, 
ОУ „Ян Колар“, 

гр. Селенча, Сърбия



Габриела 
Цолова, 12 г., ОУ 
“Д-р Петър
Берон“, гр. 
Плевен. Рък.: 
Любимка
Петкова

Магдалена Стоилова, 
12 г., НУТИ, София

Дениз Гьокхан, 
12 г.,

ЧСУ „Дружба“, 
гр. София

Самуил 
Зафиров, 13 г., 
Българско
Неделно
Училище 
„Камбана“, Абу 
Даби, ОАЕ



Синая Грозева, 
17 г., 
ЦПЛР-Бургас

Соня Генова,
15 г.,
ЧПГ „Райко Цончев“, 
гр. Добрич

Павлина 
Миленова, 17 г.,
СУ „Максим 
Райкович“,  
гр. Дряново

«Къщата с ягодите от новия свят.»

Ирина Недкова, 23 г.



1. Kъщата с кулите. Юлиян Апостолов. 15 г. 

2. Къщата на Смедовски на ул. “Шипка” №44. Калоян Йорданов. 16 г.

3. Старата сграда на Централна софийска гара. Ева Банова. 15 г.

4. Софийската духовна семинария. Теодора Вълканова. 16 г.

5. Софийската синагога. Борислава Алексиева. 17 г.

6. Жилищна сграда на Андрей Арсов. Калояна Донкова. 16 г.

Моята Европейска София

Образователна програма на Регионален исторически музей - София в партньорство с Българска банка за развитие

Произведения за ученици от Школата по изобразително изкуство на Мария Крумовска

към НЧ “Пенчо Славейков”, гр. София



«Ротондата «Св.Георги». Дарина Росен Николова, 14 г.

«Църквата «Св. Неделя». Магдалена-Анна Йосифова, 11 г.
«Паметник на незнайния войн». София Рукова, 16 г.

Ателие „Приложен фолклор“ 
в Центъра за изкуство, култура и образование 

„София“.
Ръководител:  Елеонора Асенова

«Руската църква». Стефания Георгиева , 13 г. «КРЪГЪТ „МИСЪЛ“ В ПРЕГРЪДКИТЕ НА 
СЛАВЕЙКОВИЯ ДЪБ». 

Алики Милош Ковачевич, 15г.
НУИИ „ИЛИЯ ПЕТРОВ“, гр. София

Катерина Кацарова, 19 г., 
НУИИ “Илия Петров”



Катерина Ангелова, 17 г., НГПИ ,,Св. Лука“, гр. София Маргарита Велчева, 17 г., НГПИ „Св. Лука“, гр. София



„Арт“ школа, ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“, Шумен. 
Рък.: Теменуга Христова

Александра 
Йорданова,

11 г.

Александър Димитров, 22 г.

Ахмед Несрин Ахмед, 13 г.

Бояна 
Димитрова, 

16 г. 
Даяна Василева,13 г.

Емили 
Димитрова, 

15 г.

Изабел
Димитрова, 13 г.

Мелиса 
Зекерие, 13 г.



„Арт“ школа, ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“, Шумен. 
Рък.: Теменуга Христова

Наоми Провоу, 13 г.

Полина Арнаудова, 13 г.

Стефания Хаджииванова, 13 г.

Фатме Якубова, 17 г.

Цвета Георгиева, 16 г.



Вяра Пенчева, 12 г., гр. Габрово

Благодарим за 
прекрасните 

илюстрации към 
книгата 

„Приказка за 
София“!



Александър Делчев, 14 г. Анастасия Димитрова, 14 г.

ФОТОГРАФИИ  ОТ 
ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА 

НПГПФ, СОФИЯ

Андрей Радев, 15 г.
Боян Топчийски, 15 г. 

Георги Веселинов, 14 г. Гергана Димитрова, 15 г.Гергана Миланова, 16 г. Даная Панчева, 14 г. Доника Божкова, 14 г. Магдалена Ананиева, 18 г.



ФОТОГРАФИИ  ОТ ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА НПГПФ, СОФИЯ

Йоанна Мантзуни, 14 г.

Костадина Костадинова, 16 г. Астър Ставрев, 15 г. 

Кристиян Красимиров, 17 г.

Натали Николаева, 17 г.

Николай Караянев, 15 г. Самуил Младенов, 18 г.

Николай Караянев, 15 г.



Роберт Марио Неприенков, 16 г., НПГПФ

Кристиан  Василев, 12 г., 
93 СУ «Александър Теодоров Балан»

Самуил Младенов, 18 г., НПГПФ



Жана Йовчева, 18 г., ПГИИРЕ „Михай Еминеску“, гр. София

Марина 
Кацарска, 12 г.,

гр. Плевен

Каролина Русева, 16 г., НПГПФ, СОФИЯ

Александра Павлова и Дарина Димитрова, гр. Свищов
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