
 

 
Победителите в Националния конкурс за детска рисунка 

„КООП създава усмивки и рисува мечти” 

 

На 19 май 2016 г. с тайно гласуване пълномощниците на 35-то Извънредно 

общо събрание на ЦКС определиха победителите в организирания от Съюза втори 

Национален конкурс за детска рисунка на тема „КООП създава усмивки и рисува 

мечти“. Това са: 

 

І възрастова група – от 5 до 11 години: 

І място: Колективна рисунка на Боряна Банчева и Билге Юсни  на 7 години от 

с. Беловец, община Кубрат с послание на рисунката „Всички с КООП“. 

ІІ място: Йоана Георгиева на 10 години от гр. Варна с послание „Заедно 

можем повече“. 

ІІІ място: Христина Христова на 10 години от гр. Чирпан с послание „Нека 

всички да пазаруваме с КООП“. 

 

ІІ възрастова група – от 12 до 18 години: 

І място: Ралица Чокойска на 13 години от гр. Горна Оряховица с послание на 

рисунката „Заедно за по-добър свят“. 

ІІ място: Мартина Михайлова на 13 години от гр. Севлиево с послание 

„КООП създава усмивки и рисува мечти!“. 

ІІІ място: Мейлин Мехмедова на 13 години от гр. Кубрат с послание „Не 

спирай да се забавляваш“. 

 

В електронното гласуване за определяне на победителите в категориите 

„КООП усмивка“ и „КООП мечта“ най-голям брой гласове събраха творбите на: 

 Наджие Ниязи на 10 години от гр. Сливен – 197 гласа; 

 Никол Джоргова на 16 години от гр. Кюстендил – 189 гласа. 

 

Седемчленното жури на конкурса присъди допълнително: 

 една специална награда - на Добрин Добрев на 12 години от гр. София за 

творбата му с послание „Да изградим по-добър свят“ 

 две поощрителни награди в категориите „КООП усмивки“ и „КООП 

мечти“ на: 

 Димитър Здравков на 5 години от гр. София с послание 

„Аз обичам КООП“ 

 Ели Димитрова на 9 години от гр. София с послание „Моят магазин е 

КООП“. 

 На проведеното на 28 май тържество в столичния супермаркет КООП по 

случай предстоящия Ден на детето, децата и техните родители имаха възможността 

да разгледат рисунките и да определят своя фаворит. Най-много гласове събра 

рисунката на Никол Джоргова на 16 години от гр. Кюстендил. 

 

Честито на победителите! 


