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Влади Кръстева

В навечерието на 
Великден, на 15 
април, се състоя 

празникът по повод фи-
нала на ежегодния кон-
курс „Нашето зелено бъ-
деще”, организиран от 
ДП „Радиоактивни отпа-
дъци”.

В седмото издание на 
събитието се включиха 
450 деца от община Коз-
лодуй, които предста-
виха 85 творби, създа-
дени индивидуално или 
в творчески екип. Кон-
курсът откри Маргарита 
Коркинова - зам.-изпъл-
нителен директор „Фи-
нанси, администрация и 
сигурност” в ДП РАО:

„Искам да поздравя 
тези слънчеви деца, тво-
рци от община Козло-
дуй и да им благодаря за 
участието в ежегодния 
конкурс на предприяти-
ето. И тази година в кон-
курса постъпиха уникал-
ни творения и се вижда, 
че Вие израствате твор-
чески“.

Журито в конкурса 
отново сериозно се за-
трудни в присъждане-
то на наградите и след 
продължителен дебат 
излъчи победителите в 
различните възрасти и 
категории. Регламентът 
на конкурса изискваше 

създаване на компози-
ции, в които се използ-
ват елементи от велик-
денски яйца и други 
символи на празника, 
като така събитието се 
свързва и българската 
традиция. Децата имаха 
свободен избор на тех-
ники при оцветяване, 
рисуване или аранжи-
ране на композиции. В 
творбите си те трябваше 
да свържат грижата за 
природата и бъдещето 
на района, в който жи-
веят, с дейността на ДП 
РАО, чиято мисия е без-
опасното и съвременно 
съхранение на ниско- и 
среднорадиоактивни от-
падъци.

 През тази година най-
оспорвано беше състе-
занието между най-мал-
ките участници – децата 
в категория 5-6 години, 
където първата награда 
беше присъдена на под-
готвителна 4-та група от 
ОДЗ „Мир”, Козлодуй. 
Композицията, предста-
вляваща стилизирано 
лого на ДП РАО, израбо-
тено от бели яйчени че-
рупки със зелени житни 
кълнове, спечели и на-
градата на изпълнител-
ния директор на пред-
приятието – г-н Дилян 
Петров. Журито с пред-
седател София Атана-
сова отреди и няколко 

различни специални от-
личия – за мащабен про-
ект, за интересна интер-
претация на темата, за 
„голямо постижение на 
малък колектив”. Първо-
класничката Даяна Иг-
натова и четвъртоклас-
никът Мартин Стефанов 
– и двамата от ОУ „Хр. 
Ботев”, с. Гложене, ста-
наха носители на първа 
награда за индивидуал-
но участие в своята въз-
растова група. С награ-
да за дебют в конкурса 
бяха удостоени и деца от 
с. Софрониево, което за 
първа година се включ-
ва в събитието. С всич-
ки детски творби беше 
подредена изложба. От-
личията бяха връчени на 
специално организирано 
тържество от зам.-изпъл-
нителния директор „Фи-
нанси, администрация и 
сигурност” – г-жа Марга-
рита Коркинова. Тя бла-
годари на всички малки 
участници – за вложени-
те труд и талант, на тех-
ните родители и препо-
даватели – за оказаната 
на децата подкрепа, и 
потвърди ангажимента 
на ДП РАО да продължи 
традицията на конкурса 
като принос за насърче-
ние на творческите да-
рования и въображени-
ето на децата от района 
на град Козлодуй.◄

Седмо издание на конкурса 
„Нашето зелено бъдеще“

• художествена стойност,
• свързаност с темата на конкурса и оригинал-
на интерпретация,
• използване на естествени материали,
• степен на сложност на изпълнение
 
Най-малките – категория 5-6 годиНи, ко-
лективи
трето място:
1. Подготвителна група ЦДГ „Слънчице” (5 години), 
ОДЗ „Здравец”, Хърлец
2. Трета група (5 години), ОДЗ „Мир”, Козлодуй
второ място:
Колектив: Виктория Стаменова, Диана Петкова, 
Алина Григорова, Патрисия Зайкова – 5-6 години, 
ОДК
Първо място:
Подготвителна 4-та група, ОДЗ „Мир”, Козлодуй”, 
носител и на  наградата с мотото „Нашето зелено 
бъдеще” на изпълнителния директор на ДП РАО – 
Дилян Петров, за творба, отразяваща най-близко 
дейността на ДП РАО.
голяма специална награда:
1. 4А, 4Б, 3-та подготвителна, ЦДГ „Слънчице”, Коз-
лодуй (71 деца)
2. Подготвителна група „Мечо Пух”, ОДЗ „Здравец”, 
Хърлец

 СПециалНа Награда за иНтерПретация На 
темата:
Група „Палитра”, ЦДГ „Първи юни”, Бутан
Поощрителни:
1. Трета група, ЦДГ „Първи юни”, Бутан
2. Подготвителна група „Барбарони”, ОДЗ „Радост”, 
Козлодуй
3. Подготвителна група (6 години), ОДЗ „Радост”, 
Гложене

Награда за виСоки ПоСтижеНия На малък 
колектив:
Крис и Екрем Емилови, ОДЗ „Звънче”, Козлодуй
Борис и Деница Алексиеви, ОДЗ „Звънче”, Козло-
дуй

НаСърчителНи Награди извъН клаСация-
та:
Виктория Стаменова, която представлява 4-та гру-
па, ОДЗ „Звънче”, Козлодуй
Катерина Циброва, която представлява 4-та група, 
ОДЗ „Звънче”, Козлодуй
Васил Железарски, ОДЗ „Звънче”, Козлодуй
грУПово УчаСтие, категория 7-8 години
възрастова група 7-8 години
Първо място:
Не се присъжда

Поощрителна награда
Полуинтернатна група – 2-ри „В” и „Г” клас, СОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий”
трето място:
2-ри клас, СОУ „Хр. Ботев”, Козлодуй
второ място:
Колектив: Никола Василев, Мария Петкова, Белос-
лава Балкова 7 г., ОДК
възрастова група 9-10 години
трето място:
3-ти клас, НУ „В. Левски”, Козлодуй
Център за социални услуги за деца и семейства в 
риск „Доверие”, Козлодуй
второ място:
Не се присъжда

Първо мяСто и Награда за колекция:
4-ти клас, СОУ „Хр. Ботев”, Козлодуй
иНдивидУалНо УчаСтие
възрастова група 7-8 години
Поощрителни награди:
Александър Александров, 2 клас, ОУ „Хр. Ботев”, 
Гложене
Цветелин Василев, 2 клас, ОУ „В. Априлов”, Хърлец
трето място:
Не се присъжда
второ място:

Анелия Джуркова, 2 клас, СОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”
Първо място:
Даяна Игнатова, 1 клас, ОУ „Хр. Ботев”, Гложене
възрастова група 9-10 години
Поощрителни:
Борислава Малкетова, ОДК, Козлодуй
Габриела Мондешка, 4 клас, СОУ „Христо Ботев”, 
Козлодуй
Даная Николаева, 3 клас, СОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”, Козлодуй
Михаела Цветанова, 4 клас, СОУ „Хр. Ботев”, Коз-
лодуй
Луиза Кръстанова, 4 клас, СОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”, Козлодуй
трето място:
Марислава Маринова, 9 години, Студио по изобра-
зително изкуство, ДЕ
второ място
Мария Младенова, 4 клас, СОУ „Хр. Ботев”, Козло-
дуй
Първо място:
Мартин Красимиров Стефанов, 4 клас, ОУ „Хр. Бо-
тев”, Гложене
за УСПешеН дебют в коНкУрСа
Творчески екип: Ивона Иванова, Емануела Здрав-
кова, 3-ти клас, ОУ „Отец Паисий”, Софрониево

НАГРАЖДАВАНЕ: На базата на критерии, включващи:


