
Класиране на участниците  

в  конкурса за изработка на мартеници 

„Да украсим дървото на Баба Марта“ 

       За участие в конкурса, организиран от Община Първомай и МКБППМН, постъпиха 83 мартеници, 

изработени от 61 участника.  

       Два училищни класа от ОУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Първомай участваха с екипни мартенски 

композиции.   

        Детските градини „Марица“ - гр. Първомай, подготвителна група при ОУ "Св.св. Кирил и 

Методий"- гр. Първомай с учител Елена Цветкова и децата от ДГ „Детелина“ - с. Дълбок извор също 

участваха със свои авторски мартеници.  

        Тричленното жури в състав: Радослава Ставрева – заместник-кмет на община Първомай и 

председател на МКБППМН, Ана Николова – секретар но община Първомай и Антония Мазнева – 

директор Дирекция ,,ОСУТПП” в община Първомай, разгледа постъпилите за участие мартеници и 

отчитайки вложеното творчество, креативност и различни материали при изработването им, присъди 

награди на следните участници:  

 В категория „Най-оригинална интериорна мартеница за дома или двора“:

1. Никола Петров – НУ „Христо Ботев“ гр.Първомай , 2 клас 

2. Ралица Стоянова – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ , 1а клас 

3. Тея Стоянова – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 1в клас 

4. Звезделина Йорданова – ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Караджалово, 7 клас 

Поощрителна награда в категорията се присъжда на Хубен Андреев от ОУ „Св.св. Кирил и 

Методий“ с. Караджалово, 4 клас 

 В категория „Най-атрактивна мартеница“: 

1. Християн Попов - СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 3б клас 

2. Мария Тодорова - СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 2б клас 

3. Георги Пенчев –ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ с. Дълбок извор, 2 клас 

     В категория „Най-традиционна мартеница“: 

1. Зоя Сергеева – ОУ „Христо Ботев“ с. Градина, 3б клас

2. Александра Ангелова – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 2г клас 

3. Йордан Огнянов – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Караджалово, 6 клас 

    Поощрителна награда в категорията се присъжда на Нели Георгиева от СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“, 1в клас 

     В категория „Най -големи Пижо и Пенда“: 

1. Валери Пандурски – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 4в клас 

2. Ивон Георгиева – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 2в клас 

3. Калина Милчева – ОУ „Христо Ботев“ с. Градина, 4 клас 

Поощрителна награда в категорията печели Иван Мариянов Стоянов от СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“, ученик в  1в клас. 



    В категория „Най -голяма мартеница“: 

1. Мартин Давчев – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 2б клас 

2. Виктория Димитрова – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 1в клас 

3. Лазарина Аянска – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“,  1в клас 

         Специална награда за креативност журито присъди на Петър Найдев, ученик в 7в клас на СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ –  за неговата атрактивна обемна кукла Баба Марта. 

Специална награда на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при община Първомай се връчва на учениците от СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ - Ралица Стоянова – 1а клас и Християн Попов – 3б клас за техните патриотични мартеници, 

изработени с множество естествени материали. 

Награждават се следните екипни проекти на класове и детски градини:

 награда за учениците от 1 клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр.Първомай с класен р-л 
Мариана Степанова; 

 награда за учениците от 2 клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр.Първомай с класен р-л 
Светла Георгиева; 

 награда за децата от подготвителна група на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Първомай 
с учител Елена Цветкова; 

 награда за децата от 3 група „Мечо Пух“ на ДГ „Марица“ – Първомай с учители М. 
Димитрова и В. Йорданова; 

 награда за децата от 4 група на ДГ „Марица“ - Първомай с учители Ст. Костова и Я. 
Чакова; 

 награда за децата от ДГ „Детелина“ с. Дълбок извор; 

         Изработените мартеници красят фоайето пред Пленарната зала в сградата на Община 
Първомай.  

               Награждаването  на участниците ще се състои на 1 март 2021 година, от 16,00 часа пред 
сградата на община Първомай, където организаторите са поканили лично Баба Марта да връчи 
наградите на отличените деца.  


