
30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В 

XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 

„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г. 

 

30   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в 

XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за 

учебната 2019/2020 г.  

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на 

хроничните незаразни болести 2014-2020 г., по инициатива на Министерството на 

здравеопазването, в партньорство Министерство на образованието и науката, 

Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на 

околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст. 

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите 

възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: 

Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и 

физическа активност.  

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите 

за здравето фактори, които включват: спортни прояви - състезания и турнири по футбол, 

баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; 

сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските 

традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и 

хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.  

Общият брой проекти, които успяха да стигнат успешно до финал, са 30, като в 

категорията  от 1-ви до 4-ти клас - 5 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 10 проекта; и от 8-

ми до 12-ти клас – 15 проекта.  

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични 

мерки за ограничаване на COVID-19 на територията на България тази година няма да се 

проведе официално награждаване. 

Номинираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до 

директорите на техните училища.  

 

 

 



Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички 

ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в проектите в 

XII-то издание на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” 

2019/2020 г.!  

 

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи 

 

Приложение № 1 първа възрастова група 1-4 кл 

Приложение № 2 втора възрастова група 5-7 кл 

Приложение № 3 трета  възрастова група 8-12 кл 

 

https://new.riewpz.org/upload/file/aktualno/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%201%20%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%201-4%20%D0%BA%D0%BB.xls
https://new.riewpz.org/upload/file/aktualno/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%202%20%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%205-7%20%D0%BA%D0%BB.xls
https://new.riewpz.org/upload/file/aktualno/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%203%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%208-12%20%D0%BA%D0%BB.xls

