
  
 

 

  

               

Р Е З У Л Т А Т И  
  

от  

 

 Медиен конкурс „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]“ 
  

 

В обявения конкурс получихме редица медийни продукти, отразяващи теми от местно 

значение, пряко свързани с живота на младите хора в региона. Чрез подготвените от 

вас репортажи вие представихте оригинални гледни точки и примери от различни 

сфери като образование и училищен живот, култура и изкуство, опазване на околната 

среда и грижа за животните, здраве и спорт, история и др. Разработените репортажи 

демонстрират обществената значимост и актуалност на избраната тема и вашата 

ангажираност и креативност. Благодарим на всички участници за големия интерес и 

старанието! Високо оценяваме вашите усилия!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Телевизионен репортаж “Wash & Smile – Автомивка с усмивка“ 

/Александра Валентинова, Ебру Алиосман и Моника Валентинова, ПЕГ „Никола 

Вапцаров“,гр. Шумен/; 

2. Телевизионен репортаж „Money saving“Румяна  

Голямата награда – участие в медиен обучителен лагер, който 

ще се проведе през пролетта на  2022 година, получават следните 

кандидатури: 



  
 

/108 СУ "Никола Беловеждов",гр. София/; 

3. Телевизионен репортаж „С грижа за животните“ 

 /108 СУ "Никола Беловеждов",гр. София/; 

4. Телевизионен репортаж - Интервю с интересна личност (млада надежда на 

Добруджа) 

/Ивон Петрова,Ростислав Тодоров, СУ „Димитър Талев“,гр. Добрич/; 

5. Текстови репортаж - Интервю с Бончо Генчев  

/Екип „Ученици пишат за спорта“, Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико 

Търново/; 

6. Текстови репортаж – „Професия инфлуенсър с Изабел Овчарова“ 

/Светлана Радославова, гр. Шумен/; 

7. Текстови репортаж – „Наркотиците и младите хора“ 

/Николай Чечков, ПГТТ „Христо Ботев“, гр. Смолян/; 

8. Телевизионен репортаж – „Негово величество боклука“ 

/Стиляна Георгиева,  Мария Миткова и Талиа Сарафова, Клуб „Медийно студио“ и Клуб 

„Фотография“ в  ЦПЛР – ОДК, гр. Кърджали/; 

9. Текстови репортаж – „Интервю „Да си набавяме дозите  щастие от малките 

ежедневни неща“ 

/Александра Иванова, Клуб „Медийно студио“ и Клуб „Фотография“ в  ЦПЛР – ОДК, гр. 

Кърджали/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип на организаторите ще се свърже с всички наградени. 

 

 

Проектът КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели] се изпълнява с финансова подкрепа, 

предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната 

цел на проекта е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.  

Повече за проекта: https://classproject.eu/bg/ .  

Всяка наградена кандидатура ще 
участва в лагера с един преподавател 

и четирима ученици.  

https://classproject.eu/bg/

