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Р Е З У Л Т А Т И  
 
от 
 

Ученически конкурс 
„Младите хора – активни европейски граждани” 

 
по случай 

 
 2013 година, обявена за  

 
Европейска година на гражданите 

 
В обявения конкурс получихме много разработки по теми за насърчаване на 

информираността по отношение на правата и задълженията на гражданите на ЕС, 

изграждането на гражданска позиция и на европейско мислене и участието в активни 

граждански инициативи, които имат реален принос към промяната на нашия живот. 

Разработките бяха придружени от различни фотоматериали, презентации, интересни 

текстове. Благодарим за големия интерес и старанието на всички участници. Високо 

оценяваме вашите усилия! 

 
Голямата награда – участие в четиридневен летен ученически лагер в град 

Копривщица в периода 27-30 август 2013 година, получават следните участници: 

 

 Клуб „Европа” към СОУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат; 

 НУ „Любен Каравелов”, гр. Нова Загора; 
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 СОУ "Васил Левски", гр. Опака, обл. Търговище, Екип 2; 

 Клуб "Млад еколог" към ГЧЕ "Васил Левски", гр. Бургас; 

 ЧПГ ”АК-АРКУС”, гр. Велико Търново; 

 Професионална гимназия по транспорт, гр. Разлог; 

 ОУ "Двайсети април", гр. Панагюрище; 

 Клуб "Европа" към 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", гр. София. 

 
 

Всяко училище ще участва в лагера с един преподавател и четирима ученици. 
 

 
Награда за творческо участие, под формата на информационни и рекламни 

материали, получават следните участници: 

  
 Учебна компания "Boyar Dreams", ПГТ "Д-р Васил Берон", гр. Велико 

Търново; 

 Екип 1, СОУ "Васил Левски", гр. Опака, обл. Търговище; 

 Клуб "Магията на природата" към СОУ "Отец Паисий", гр. Стамболийски; 

 ФСГ "Васил Левски", гр. Добрич; 

 Емира Пашалиева, СОУ "Христо Ботев", с. Вълкосел; 

 Мая Кескинова, СОУ "Никола Вапцаров", гр. Хаджидимово. 

 

За начина на получаване на наградите наш екип ще се свърже с вас!  
 
 
ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ! 

 


