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 Скъпи преподаватели,  

Благодарим ви, че участвахте в конкурса “Стани учител за пример” на фондация 
“Въздигане” и споделихте с нас емоциите и реакциите на своите ученици от дарителската 
ни кампания. Вашата обратна връзка е важна за нас и потвърди убеждението ни, че всяко 
усилие в името на съхраняването на българския дух си струва, защото бъдещето и 
изграждането на стабилно самосъзнание у децата е обща мисия на всички нас!  

Поради тази причина фондация “Въздигане” реши да награди всички 49 успешно подадени 
и получили потвърждение за това кандидатури на учители и техните училища.  

 Седемте най-добри кандидатури ще получат за своето училище първата голяма награда - 
витрина “Мини музей”, влючваща колекция от 10 месингови скулптури на велики 
български владетели    

Останалите успешно подали участието си преподаватели печелят за своето училище 
втората обявена в регламента награда - по една луксозна рамкирана репродукция върху 
платно на картината “Заветът на хан Кубрат”  

 Ето и имената на печелившите:  

НАГРАДА - ВИТРИНА “МИНИ МУЗЕЙ” СЪС СКУЛПТУРИ НА БЪЛГАРСКИ 
ВЛАДЕТЕЛИ ПОЛУЧАВАТ:  

• Виолета Терзииванова, ОУ “Христо Смирненски”, гр.Карнобат 
• Василка Беджова, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, с.Крупник 
• Галина Цанова Димитрова, ОУ “Васил Левски”, гр.Ловеч 
• Диана Костадинова Смиленова, СУ “Отец Паисий”, гр.Стамболийски 
• Дора Данаилова Янчева, СУ “Иван Вазов”, гр.Вършец 
• Златка Христозова-Въцова, ОУ “Екзарх Антим I”, гр.Пловдив 
• Лидия Тончева, ОУ “Д-р Петър Берон”, гр.Пловдив 

  
НАГРАДА - ЛУКСОЗНА РАМКИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКА 
КАРТИНА “ЗАВЕТЪТ НА ХАН КУБРАТ” ПОЛУЧАВАТ: 

• Емилия Георгиева Москова, ОУ "Братя Миладинови", Гоце Делчев 



• Дора Павлова Димитрова, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", Челопеч 
• Снежа Колева Ангелова, СУ "Васил Левски", Шумен 
• Надка Христова, 51 СУ "Елисавета Багряна", София 
• Роза Димитрова Захова, ОУ "Христо Ботев", Велинград 
• Веселина Николаева Колева, ОУ "Христо Смирненски", Русе 
• Елка Кирилова-Манева, ОУ"Св.Иван Рилски", Перник 
• Светлана Христова Стоянова, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", Самоков 
• Стеляна Кошеджийска, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", Велинград 
• Стоена  Николова  Кирилова, НУ „Христо Ботев“,Елин Пелин 
• Цветомира Савчовска-Шиндарска, ОУ "Отец Паисий", Кнежа 
• Милена Валентинова Хрисина, ОУ "Отец Паисий", Батак 
• Ненка Ненкoва Малинова, СУ „Иван Вазов”, Благоевград 
• Димитрина ЖивковаТошкова, НУ”Свети Климент Охридски”, Добърско 
• Магдалена Бонева, ОУ "Отец Паисий", Русе 
• Иван Йончев, СУ "Д-р Петър  Берон", Червен бряг 
• Десислава Кръстева Кръстева, СУ "Св.Константин Кирил-Философ", Пловдив 
• Таня Красимирова Пижова, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Антон 
• Пепа Кръстева Петрова, ОУ "Петко Рачев Славейков", Бургас 
• Биляна Костадинова Бонева, Обединено училище " Св. Паисий Хилендарски", 

Плиска 
• Гюфле Метушева и Атидже Метуш, СУ "Св.Паисий Хилендарски", Абланица 
• Надежда Маринова Григорова, 70 ОУ „Свети Климент Охридски“, София 
• Иванка Георгиева Христова, „К.Фотинов“, Лом 
• Мариана Огнянова Чаушева, ОУ "Стою Шишков", Търън 
• Мария Благоева Стоянова, НУ „Св. Паисий Хилендарски”, Банско 
• Ваня Петрова Габърска, ОУ „Христо Ботев”, Рупци 
• Гинка Ангелова Вълчева, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", Александрово 
• Димитрина  Ценова  Младенова, СУ 'Васил Кънчов", Враца 
• Лилия Димитрова Велкова, СУ “Христо Ботев”, Грамада 
• Емичка Антова Ангелова, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", Габровница 
• Иванка Петрова Славкова, СУ „Йордан Йовков”, Кърджали 
• Ваня  Петрова  Колева, НУИ „ Панайот Пипков“, Плевен 
• Катя Славчева Алексиева, Частно средно езиково училище "Дрита", София 
• Заряна Денкова Веселинова, Второ средно училище " Никола Йонков 

Вапцаров",  Монтана 
• Светла Димитрова Попова, Второ ОУ "Гоце Делчев", Гоце Делчев 
• Mилена Велиславова Пилюшка, СУ "Отец Паисий", Медковец 
• Татяна Господинова, 156 ОУ"Васил Левски", София 
• Петинка Михайлова Стаменова, „ Христо Ботев“, Ивански 
• Стела Благоева Христова, НУ"Иванчо Младенов", Враца 
• Евелина Стоилова, 81. СУ "Виктор Юго", София 
• Милена Стоянова, 108 СУ „Никола Беловеждов”, София 
• Красимира Иванова Илиева, СУ“Васил Левски“, Бойчиновци 

 
 
 
 
 Сърдечни поздрави, 

Фондация “Въздигане"  

 



30.12.2017 г. 
Златка Христозова Въцова, ОУ "Екзарх Антим I", град Пловдив  

    Уважаеми организатори на конкурса “Заветът на кан Кубрат”, приветствам Ви за идеята, 
която Вие опитвате да поднесете по най-вълнуващ начин към ранимия свят на децата ни, 
нашите най-важни и златни зрънца. Водена от надеждата, че там, където човек знае за 
миналото си, няма да изгуби бъдещето си, подкрепям кампанията Ви и споделям 
разбирането Ви за разкриване на тайните от миналото и изграждане на патриотичен дух 
сред най-малките. 

Откриването на древните ни корени като народ и поуките от славното минало, са от 
огромно значение за оформянето на мирогледа на третокласниците, които за първи път тази 
година се докосват до исторически факти и събития. Пренасянето през времето и досегът 
до значими личности от миналото ни, какъвто е Кубрат, кара учениците да желаят да се 
борят за постигането на мечтите и стремежите си, следвайки примера му, те търсят 
предизвикателства и не се страхуват да побеждават, не се отказват и след загубите на 
малките битки. Комиксът среща малчуганите с достойно и мъжествено поведение, което 
впечатлява и се запечатва в съзнанието им, а поуката от историята, им доказва максимата, 
че камъкът тежи на мястото си и по-добро място за живот от родината - човекът няма. 
Примерът от книжката убеждава, че за да съществува България, отговорност носи всеки 
един от нас, а бъдещето си определяме самите ние, постъпките ни са в основата на 
въздигането и благоденствието на народа ни. 

Третокласниците, които пожелаха, получиха книжките в средата на октомври, като 
едновременно с това им бе поставена задачата, да се запознаят със съдържанието на 
комикса и да изразят личните си впечатления по избран от тях начин, без ограничения по 
повод вид и  формат. Изискването беше да го направят само онези, които усетят със 
сърцето си Завета на кан Кубрат. 

След време децата започнаха да си говорят и да се питат помежду си знаят ли кой е Кубрат 
и какви са заветите му. Въпреки трудната лексика, те пречупиха историческите факти и 
разбраха смисъла на преданието, споделиха с мен, че работят по свои проекти и донесоха 
онова, което бяха изработили. 

Благодарим Ви за напомнянето, че всички ние трябва да бъдем истински българи и е нужно 
да вземем от миналото въглените, а не пепелта. Просперитетът и запазването на нацията ни, 
изисква отговорност и сили да се отстояват дори и трудните решения. 
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