
VIІI Национален ученически

журналистически конкурс  „Григор Попов“, 

2020 г. 

- ІІ  място за интервюто на Вероника Ивайлова със 

зам.-кмета на град Разград г-жа Милена Орешкова

- ІІІ място за спортен коментар на Никола Генчев в 

Раздел «Публистични материали за вестник»

- Поощрение за радиопредаването "Урок по история" 

на Николай Йовчев и Хюсеин Хюсеин в Раздел 

«Радиожурналистика»



Участие във фотоконкурса « Разград – уловени мигове» 

2020



Областен конкурс за мултимедийна презентация по повод 1 ноември на

тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“,

организиран от евродепутатът Асим Адемов и РУО – Разград, 2019 г.



Доброволческата инициатива «Мисията е

възможна» бе сред финалистите на

годишните награди за доброволческа

инициатива на 2019 г. на фондация «Лале» и

Националния алианс за работа с доброволци



Участие и награди от 

конкурса «Млад  краевед», 

организиран от Фондация

„Детето и фолклора“ –

София, 2019 



І-во място за Джелил Хасанов в литературен конкурс 

за есе „Да оставиш следа след себе си“, организиран от 

ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ – Разград, 2019 г. 



Творбата на Джелил Хасанов „Вдъхновяващата сила на

разградската будителка Станка Николица Спасо-Еленина“ сред

финалистите в националния конкурса за литературна творба на

тема „Забравените личности“ на социалната мрежа за добри дела

Volontime, 2019 г.



Ученически проект  «ПАМЕТ»



Ученически проект  

«ЕкоРони и приятели»



Ученически проект  

«Щастливи мигове по … 

лудогорски»



Ученически изследователски проект  

«Братя Торчанови – гордост за Разград и България», 2020 г.





НПТГ «Ш. Петьофи»  с приз „Глобално училище“ , 

2018 и 2019



Участие в националната

ученическа конференция 

по гражданско 

образование „Семейство 

– училище – общество“ –

Добрич, 2019



Включване на членове на клуба по 

гражданско образование в «Маратон

на четенето», организиран от РБ 

«Проф. Боян Пенев», Разград,  2019



Организиране на областна

ученическа конференция 

«Известни български учени и 

техните постижения»,  

2019 г.



Поощрителна награда за Джелил Хасанов от VII Национален 

ученически журналистически конкурс „Григор Попов“,  2019



Ученически проект

«Зарадвай непознат», 

2019



Организиране на среща-разговор с 

правнучката на Станка Николица

Спасо-Еленина, членове на клуба по 

ГО и ученици от ОУ «Н. Й. 

Вапцаров»,  2019



Ученически проект 

«Моята кауза», 2019

Дарителска кампания за 

събиране на научна и 

художествена литература за 

БУ в Ерфурт, Германия



Ученически проект «Европейско културно наследство», 2019



Ученически проект 

«АЗ, ТИ, НИЕ»,

2019



Ученически проект 

«Отвъд вратата», 

2019



Участие на учител от гимназията в обучителен семинар за учители в 

международното училище „Яд Вашем“ по Национална програма 

„Квалификация“ – 2018

ИЗРАЕЛ, 2018 г. 



Професионална училищна общност (ПУО)  

в НПТГ «Ш. Петьофи» от 2018 г.



Световен ден на Философията, 

2018 г.



Районен съд –

Разград, 2018



Благотворителни базари

2017, 2018, 2019



Световен ден на Философията, 

2017 г.



Световен ден на водата, 

2018



2-ро място в националния

конкурс «Светът в една

капка», организиран от 

МОСВ и НУЕП, 2018 г.


