
 

 
 

АФА-България  е  учредена от  приятели на природата и животните в тяхна 
защита 

 
 

ПРИЗНАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „ХРИСТО ПРОДАНОВ“ КАРЛОВО    
 

На 13 декември 2019 Г. от 13:00 часа се състоя церемония по връчване на 
грамоти и награди на учениците от начален етап на СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово 
по повод успешното им участие във второто издание на Националните номинации „Най-
големият малък приятел на природата и животните“ 2018/19 г.    

Категорията, в която участват децата от начален етап е „Еко-художник”със 
задачата да представят в рисунки грижовно отношение към животните и природата.  
Поканени бяха Общината, Регионалното управление на образованието - Пловдив, 
Регионалната инспекция по околна среда и водите – Пловдив, народни представители.  

Събитието бе проведено в училището, където бъдещите пазители на 
Планетата се проявиха и като артисти. След пленителната игра на децата в  еко-
спектакъла „Малкият Мук“ бяха прочетени вълнуващите приветствия от Народното 
събрание, Националния исторически музей, Регионалната инспекция по околна среда и 
води – Пловдив и организатора на Номинациите фондация „АФА-България“. 

Грамота за „УЧИЛИЩЕ на най-големите малки приятели на природата и 
животните“ бе връчена на директора г-жа Янка Минева. Ученичката Гергана Жекова 
получи индивидуална грамота и награди за прекрасната си рисунка, с която училището 
бе представено на изложбата през юни в Народното събрание. На тържеството 
присъстваше и талисманът на Номинациите  – „Дървото на хармонията“, чиято корона 
бе обогатена с цветните отпечатъци от дланите на наградената Гери и г-жа Фидалина 
Христозова – учителката, благодарение на която СУ „Христо Проданов“ стана част от 
националния еко-форум.  

Топлите думи от приветстващите децата вече пораснали приятели на 
природата ще останат завинаги в сърцата на участниците: 

 „Радвам се, че изложбата се представя именно в Народното събрание, 
защото грижата за прекрасните природни дадености на България и талантливите и 
грижовни към тях деца, са сред приоритетите в работата на българския парламент.“ 

Г-жа Цвета Караянчева 
председател на Народното събрание 

 
„Пожелавам на малките еко-художници да продължават да вдъхновяват със 

своята грижа към животните и природата и да ни напомнят на нас възрастните за най-
голямото съкровище на България – зеленото злато, от чието съхраняване зависи 
бъдещето ни на всички.  

Доц. д-р Бони Петрунова 
Директор на националния исторически музей 

 
„Скъпи деца, вие сте бъдещето на Планета. Бъдете грижовни към животните 

и природата! Бъдете пазители на природата!“ 
Г-жа Веска Ненчева 
Народен представител от 17 МИР Пловдивска област 

 



 

 

 

2 

„ Желая ви здраве, успехи и щастливо детство в чиста, зелена и красива околна 
среда! 

Доц. Стефан Шилев 
Директор на Регионалната инспекция по околна 
среда и водите – Пловдив 
 

„Надяваме се заедно с Вас да продължим вълнуващия еко - урок за бъдещето 
на Планетата и мисията на човека: да съхрани природата, да защити животните, да 
осигури надежда за Човечеството“ 

Управителен съвет на фондация „АФА-България“ 
Във второто издание на Номинациите 2018/19 година се включиха деца от 

детски градини и училища в 69 населени места: Антон, Асеновград, Батановци, Белово, 
Благоевград, Ботевград, Брацигово, Брезник, Бяга, Варвара, Велинград, Ветрен дол, 
Враца, Велико Търново, Габрово, Горна Малина, Дамяница, Драгиново, Драгичево, 
Дупница, Елин Пелин, Ихтиман, Казанлък, Карлово, Кладница, Клисура, Ковачево, 
Кормянско, Костенец, Костинброд, Кюстендил, Лозен, Ловеч, Марикостиново, Микрево, 
Момин проход, Ноевци, Нови хан,  Ново Делчево, Пазарджик, Панагюрище, Перник, 
Перущица, Петко Славейков, Пловдив, Попинци, Радилово, Раковски, Ресен, Розино, 
Рударци, Ряховците, Сандански, Севлиево, Септември, Склаве, Сопот, София, Стара 
Загора, Стряма, Трудовец, Трявна, Червен бряг, Черногорово, Челопеч, Ябланица, 
Ярджиловци. 

 
 

Наградената Гергана Жекова и г-жа Фидалина Христозова пред „Дървото на хармонията“ 
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Изложбата  на второто издание на  
Националните номинации в Народното събрание – 19.06.19 г. 

„Децата на България за бъдещето на Планетата“ 
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