
ПРОТОКОЛ 

      Днес, 18.07.2014 год., специализирано жури в състав: председател – Ралица 

Базайтова и членове – Йорданка Манева и Емануела Цонева, разгледа получените 

произведения за шестия национален конкурс за деца и юноши „Изкуството против 

дрогата” – Варна, 2014, организиран от фондация „Международен балетен конкурс” – 

Варна и Национално училище по изкуствата „Добри Христов” – Варна, разделени в две 

възрастови групи, както следва: 

Първа възрастова група /от 7 до 14 години/ - 6 участници /7 творби/ 

В тази възрастова група журито определи следните награди: 

І награда /предметна награда и диплом/ се присъжда на  

Елизавета Павловна Белова – 14 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна 

ІІ награда /предметна награда и диплом/ се присъжда на 

Севина Мартинова Стойчева – 11 год.  от НУИ „Добри Христов” - Варна 

ІІІ награда /предметна награда и диплом/ се присъжда на 

Вера Веселинова Едрова – 12 год.  от НУИ „Добри Христов” - Варна 

Грамота за участие се присъжда на: 

Полина Боянова Христова - 12 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна 

Стелияна Георгиева Георгиева - 13 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна 

Евгени Нориев Маринов - 13 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна 

 

Втора възрастова група /от 15 до 19 години/ - 10 участници /12 творби/ 

 В тази възрастова група журито определи следните награди: 

Голяма награда - /500 лв. и диплом/ се присъжда на  

Ренато Динков Цачев - 17 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна   

І награда /300 лв. и диплом/ се присъжда на 

Петра Иванова Димитрова - 18 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна   

ІІ награда / 200 лв. и диплом/ се присъжда на 

 Диана Мирославова Илиева - 18 год. от НУИ „Добри Христов” - Варна 

ІІІ награда /150 лв.  и диплом/ се присъжда на 

Иван Борисов Тодоров - 17 год. от НГПИ „Тревненска школа” – гр. Трявна   

Поощрение /грамота/ се присъжда на  

 Мария Ивановна Трофимова - 15 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна   

Поощрение /грамота/ се присъжда на  

Йоил Славянов Стоянов - 17 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна   

Поощрение /грамота/ се присъжда на  

 Борислав Димчев Николов - 17 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна   

Грамота за участие се присъжда на: 



Ани Радкова Иванова - 17 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна 

Жаклин Георгиева Даскалова - 17 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна 

Александра Иванова Манастирска - 15 год. от НУИ „Добри Христов” – Варна 

 

 

Председател на журито: Ралица Базайтова.......................................... 

                             Членове: Йорданка Манева......................................... 

                                               Емануела Цонева.......................................... 

 


