
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

“СТЕФАН КАРАДЖА” – гр. ВАРНА



Символи



I. ХИМН
Следовници сме днес на Караджата

и горди винаги сме ний с това,

че с имито, живота си, с делата

към подвига оставя той следа.

Караджа, Стефан Караджа

любим патрон, безстрашен войвода.

Потомците признателни те славят, 

ти символ си на дух и свобода.

Училище родно ние тачим

макар и с външност  то  да  не  блести.

С учителите към наука крачим

и глътка детска в него все ехти.

В него учили са татко, мама

в него ученик сега съм аз.

Така децата всички на квартала

през него минали са клас след клас.



II. ОСНОВАТЕЛИ

Султана Начо 

Стефанова

Минка Стефанова 

Савова

Петър Първанов

Бонка Грамова

Димитър Евтимов

Йовка Калудова

Бонка Радева

Йови Попов

Неда Гранчарова

Райна Кънчева

Хараламби Попов





III. ДИРЕКТОРИ

1. 1935 – 1937 г. – Георги Марков

2. 1937 – 1944 г. – Люцкан Славов

3. 1944 – 1946 г. – Злати Йорданов 

4. 1946 – 1953 г. – Панчо Панчев 

5. 1953 – 1954 г. – Гана Мутафова

6. 1954 – 1959 г. – Никола Узунов 

7. 1959 – 1979 г. – Роза Бабуркова

8. 1979 – 1980 г. – Радка Колева 



9. 1980 – 1987 г. – Атанас Трифонов  

10. 1988 – 1997 г. – Ганка Бабадалиева

11. 1998 – 2014 г. – Катя Стефанова

12. 2014 – 2015 г. – Йордан Йовчев

13. 2015 – 2020 г. – Даниела Петкова

14. 2020 – – Ирена Митева 



IV. ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

25 юни 1933 г. – жителите на квартал “Александър
Стамболийски” правят първа копка на сградата на
училището.

11 януари 1934 г. – прерязана е лентата на
новопостроеното училище. Дадено му е името
“Стефан Караджа”.

11 ноември 1934 г. – основано е читалище “Отец

Паисий” към училище “Стефан Караджа”.

31 август 1935 г. – с решение на Шуменската
областна инспекция училището е обявено за II-ро
Основно училище “Стефан Караджа”.



1933 – 1935 г. – за неграмотните и полуграмотни

девойки, даца на бежанци от Добруджа, към Основно

училище “Стефан Караджа” е открито неделно

училище.

1935 – 1936 г. – училище “Стефан Караджа” се

превръща в развито основно училище.

1936 г. август – открито е лятно детско училище за

останалите без надзор ученици от квартала.

1945 г. септември – изграждане на пионерска детска

група “Септемврийче” под ръководството на Блага

Солакова.

1948 – 1949 г. – построени са канализация и

безплатна училищна баня.



1950 г. – открит е клуб-занималня за изоставащите
ученици.

1958 г. – за пръв път се чества патронния празник на
училището.

1958 – 1959 г. – броят на учениците нараства и те
вече са над 1000.

1959 – 1960 г. – започва основно преустройство на
сградата на училището и от едноетажно се
доизгражда на три етажа.

1960 г. март – училище “Стефан Караджа” е обявено
за първото осмокласно училище в град Варна.

1960 – 1961 г. – поради нарасналия брой ученици
училището е комплектовано с училище “Хаджи
Димитър”. Двете училища провеждат учебни занятия
в една сграда.



1964 г. – проведен е първият спортен празник.

1971 г. – скъп гост на патронния празник на

училището е племенницата на Стефан Караджа.

1972 – 1973 г. – в училището е изградена школа от

общоградски мащаб по алгоритмизация в обучението

по математика с ръководител Мариам Бохчелян.

Монтирани и обзаведени са девет кабинета.

1974 г. – Основно училище “Хаджи Димитър” се

отделя в нова сграда, което дава възможност в

училище “Стефан Караджа” да се премине на

едносменно обучение.

1974 – 1975 г. – тържествено се чества 40 – г. юбилей

на училище “Стефан Караджа”.



1978 г. април – под ръководството на Драгана

Няголова учениците от VII-те класове посещават

Съветския съюз и градовете Москва, Санкт-

Петербург, Киев и Одеса.

15 септември 1979 г. – във фоаето на първия етаж на

училището е открит барелеф на Стефан Караджа от

скулптора Огнян Кръстев.

1980 г. – създадено е училищно настоятелство под

ръководството на Георги Христов.

1985 г. – тържествено в Спортна зала е отбелязан

50 – г. юбилей на училището. Издадена е книжка

посветена на половин вековната му история.

1989 г. – извършен е голям ремонт на училището,

направени са значителни промени по интериора.





1990 г. – по повод 55 – г. на училището е издаден
юбилеен алманах с лично ученическо творчество.

1990 – 1992 г. – създадени са специализирани
паралелки по хореография и изобразително изкуство.

1992 г. – Педагогическият съвет взема решение за
учредяване на годишна награда за най-любознателен
и най-талантлив ученик наречена “Папи”.

1994 – 1995 г. – паралелките по изкуства стават шест ,
като три по музика и три по изобразително изкуство.
Присъствието им в училището става все по-
осезателно и неслучайно се наричат “Визитната
картичка на училището”.

1995 г. – отбелязване на 60 – г. от основаването на
училището. Възстановен е химна, издадени са
юбилиен вестник и книжка “Из последно десетилетие
на училището 1985 – 1995”.



1995 г. – с дарения е оборудван компютърен кабинет.

1996 г. – ново икономично осветление отговарящо на
европейските стандарти.

4 юни 2010 г. – тържествено отбелязване на 75 – г. от
основаването на Основно училище “Стефан Караджа”

2010 – 2011 г. – смяна на дограма в класните стаи на
училището и обновяване на актовата зала.

2012 г. февруари – създаване на осем групи за
извънкласни дейности по проект “УСПЕХ”.

16 септември 2013 г. – изцяло обновен бюфет и
столова за храненето в училището.

2013 г. декември – започва издаването на училищен
вестник “Думите говорят” под редакцията на Мария
Тодорова.





3 – 5 май 2014 г. – посещение на ученици от I и III

класове на град Трявна и Велико Търново.

2015 г. – отбелязване на 80 – г. от създаването на

училището.

2016 г. – 25 години послучай откриването на

паралелки със засилено изучаване на изобразително

изкуство.

12 декември 2016 г. – основаване на Обществен

съвет към Основно училище “Стефан Караджа”.

2018 г. септември – мащабен ремонт на сградата на

училището по проект “Модернизация на

образователната инфраструктура на територията на

град Варна” по Оперативна прогрма “Региони в

растеж”.





2019 г. февруари – сформиране на осем групи
занимания по интереси на учениците в училището.

14 март 2020 г. – обявяване на извънредно
положение в Република България по случай
разпространението на вируса Covid 19 и
преминаване на обучение в електронна среда
асинхронно.

2020 г. септември – въведен е електронен дневник
Школо в Основно училище “Стефан Караджа”.

2020 г. ноември – учениците от училището
преминават отново в обучение от разстояние в
електронна среда (ОРЕС) синхронно.

2021 г. януари – след Коледната ваканция учениците
от начален етап се завръщат в училище за обучение
присъствено, докато тези от прогимназиален етап
продължават ОРЕС.





2021 г. април – изграждане на площадка за

безопасност на движението по пътищата в двора на

училището.

2021 г. май – юни – завръщане на учениците от

прогимназиален етап в присъствена форма на

обучение в училище.



V. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ
1952 г. – ОУ “Стефан Караджа” получава званието
ПЪРВЕНЕЦ на град Варна и областта с участието си
в “Парада на цветята”.

1955 г. – училището е обявено за ПЪРВЕНЕЦ за най-
голям брой изградени технически кръжоци и най-
добре свършена работа в тях.

1957 г. – ОУ “Стефан Караджа” е градски първенец на
прегледа за художествена самодейност.

1981 – 1982 г. – учителският колектив е удостоен със
званието “КОЛЕКТИВ – ОКРЪЖЕН ПЪРВЕНЕЦ” за
най-богата и разностранна учебно-възпитателна
дейност.



1985 г. – учителският колектив е награден с орден

“Кирил и Методий” – II степен.

23 декември 1998 г. – I-во място за рисунка на Лора

Станчева от участие в конкурса “Моят коледен

поздрав” на ОДК Варна.

февруари 2001 г. – национален конкурс “Детско

море” II-ро място за Стефани Емилова, III-то място за

Деница Литарска и Мартин Чолашки, поощрения за

Кристиян Станев и Мая Ангелова.

март 2001 г. – национална изложба-конкурс за детска

рисунка “Децата на България – гарант за опазването

на природата и културно-историческото наследство”

Сезгин Хюсеин, Деница Панова и Цветелина Янева

диплом за участие.





април 2001 г. – международен конкурс за детска рисунка

“България в моите мечти” I-во място за Димитър Тодоров



май 2001 г. – регионален конкурс “Малките художници
на Варна” V-ти пленер на Фондоция “Дизе” I-во място
за Стефани Емилова, III-то място за Деница Маркова,
поощрения “Живопис” и “Компютърна графика” за
Аршалуиз Чилингирян и Зорница Янева.

май 2001 г. – национален конкурс “Илюстрация на
чешка и словашка приказка” III-то място за Мариета
Литарска, поощрения за Карина Кондова и Илияна
Янева, дипломи за Стефани Вачева, Стефани
Емилова, Аршалуиз Чилингирян, Емилия Филова,
Нина Стоилова, Деница Литарска, Кристиян Станев,
Петър Христов, Андрей Михайлов, Зорница Янева.

24 май 2001 г. – индивидуална награда “Варна” за
Лора Търколева относно изключителни постижения в
областта на изкуствата и извънкласната дейност.



май 2001 г. – конкурс “Най-усмихната рисунка –
Aguafresh” I-во място за Стефани Емилова и
Аршалуиз Чилингирян, II-ро място за Сезгин Хюсеин и
III-то място за Антони Добрев.

юни 2001 г. – конкурс “Усмихни се мамо” – I-ро място
за Илияна Янева, II-ро място за Стефани Емилова и
Цветелина Янева и III-то място за Димитър Пенков и
Деница Панова.

юни 2001 г. – национален конкурс “Опазване на
Черно море” – Институт по океанология град Варна
I-во място за Стефани Емилова.

юни 2001 г. – конкурс “Да спортуваме със соковете на
Queens” поощрение за Карина Кондова.

юни 2001 г. – конкурс “Мал Битолски Монмартър”
дипломи за Тодор Станев и Габриел Христов.



юни 2001 г. – национален литературен конкурс
“Морето – вечност, вяра и вдъхновение” I-во място за
Георги Арсов.

юни 2001 г. – турнир по спортна стрелба при ЖСК
“Спартак” колективна награда за ОУ “Стефан
Караджа”.

юни 2001 г. – XI-ти национален турнир по спортен и
акробатичен рокендрол I-во място, състезателен клас
С за Женета Георгиева.

2001 – 2002 г. – престижна награда “Варна” на
учителския колектив за висок професионализъм и
постигнати успехи в учебно-възпитателната дейност.

декември 2002 г. – балканска детска художествена
изложба на фондация “Нова Загора” диплом за Бояна
Ангелова.





19 декември 2002 г. – международен конкурс за детска

рисунка “С очите си видях бедата”; II-ро място за Деница

Панова.



14 февруари 2003 г. – конкурс изложба посветена на

традиционния празник на лозаря и винаря “Трифон

Зарезан” град Сухиндол награда за Антоний Добрев.



1 май 2003 г. – изложба конкурс “Аз живея в район
Приморски” I-ва награда за Стефани Емилова, II-ра за
Нели Желязкова, III-та за Соня Пенчева и Сабина
Тодорова, поощрения за Сезгин Хълми и Деница
Панова.

септември 2003 г. – национален конкурс “Да бъдем
добри” II-ра награда за Стефани Вачева и Кристиян
Станев и свидетелство за участие на Симона Стоева.

ноември 2003 г. – международен конкурс за детска
рисунка “Шанкар” Република Индия ОУ “Стефан
Караджа” е отличено с грамота за участие.

декември 2003 г. – международен конкурс
“Ежедневен живот Финландия” рисунки на учениците
от училището са изложени в “Art centre for children
Helsinki”.





1 март 2004 г. – общоградски конкурс “Мартенички за

здраве” I-во място за Стефани Емилова и Ваня

Дянкова, поощрение за Емил Дочев.

април 2004 г. – великденски конкурс за рисунка на

община Варна III-та награда за Стефани Емилова в

компютърна рисунка.

май 2004 г. – регионален конкурс “Малките художници

на Варна” VI-ти пленер на Фондоция “Дизе” Стефани

Емилова големия приз “Златната ръчичка”, III-та

награда за Цветелина Янева, дипломи за успешно

представяне на Илияна Янева, Ивелина Гайдарова,

Светла Вълкова и Аршалуиз Чилингирян.

май 2004 г. – общоградски конкурс “Детско море” III-та

награда за Виктория Стоева и Велиан Йорданов,

поощрения за Диана Димитрова и Петър Николов.



май 2004 г. – регионален конкурс за детска рисунка

на природен парк “Златни пясъци” II-ра награда за

Кирил Кръстев и Нурджан Нури.

юни 2004 г. – областен конкурс “България, да ! Това е

моята природа” I-ва колективна награда за учениците

на ОУ “Стефан Караджа”.

юни 2004 г. – международен конкурс за илюстрация

на приказка институт “Гьоте” II-ра награда за

Цветелина Янева.

20 януари 2005 г. – национален литературен конкурс

“Делото на свети патриарх Евтимий” благодарствено

писмо от организаторите към ОУ “Стефан Караджа” и

индивидуални грамоти за участие на Александра

Вутова и Сезгин Хилми.





март 2005 г. – изложба конкурс “Моят роден край” по

случай Националния празник на България 3 март I-ва

награда за Стоил Димитров.

2 април 2005 г. – национален конкурс “приказките на

Андрерсен – лъч доброта” отличие за Калина

Младенова.

2 април 2005 г. – ОУ “Стефан Караджа” е удостоен с

диплом за участие на неговите ученици във

Фестивала на детското творчество “Вълшебният свят

на приказките на Ханс Кристиан Андерсен – Москва

2005 г.”, организиран от Министерството на културата

на Руската федерация, Всерусийската асоциация за

международни културни и хуманитарни връзки,

Съюза на художниците на Русия и Международната

детска художествена галерия.



април 2005 г. – регионален конкурс за рисунка “Нашето

АБ 1150 г. послания с четка, слово и песен” специална

награда за Натали Стойчева.



28 юни 2005 г. – конкурс за ученическо творчество

“Форум слънчеви училища” индивидуална награда за

Велина Илиева и колективна за ОУ “Стефан Караджа”.



февруари 2006 г. – регионален литературен конкурс
за есе “Моята България” грамоти за отлични
постижения на Белла Герджикова и Божидар
Грозданов.

22 март 2006 г. – учениците на ОУ “Стефан Караджа”
са удостоени с колективен диплом за участие в
конкурса “Вдъхновение от водата”, посветен за
световния ден на водата 22 март и организиран от
Министерството на околната среда и водите
съвместно с Басейнова дирекция за Черноморски
район град Варна. Индивидуална награда за Деница
Иванова.

април 2006 г. – ОУ “Стефан Караджа” е отличено с
грамота за развитие на детския талант и участие на
негови ученици в конкурса на списание “Пчелица”,
“Вълшебствата на зимата”.



април 2006 г. – регионален етап на национален конкурс

“Бог е любов. Обичам ближния – 2006 г.” поощрения за

Николета Николова, Веселина Андреева и Велиян

Йорданов.



май 2006 г. – регионален конкурс-рисунка “Детско море”

колективна награда за участие на учениците от ОУ

“Стефан Караджа”



23 май 2006 г. – ежегоден конкурс “Малък Битолски

Манмартър. Битола 06” благодарствено писмо от

Детското художествено студио “Свети Кирил и Методий”

Република Македония към ОУ “Стефан Караджа”



юни 2006 г. – конкурс за детска рисунка “Тъпан бие, хоро

се вие” благодарствено писмо от Община Монтана към

ОУ “Стефан Караджа”



14 февруари 2007 г. – IV национален конкурс за детска

рисунка “Свети Трифон Зарезан” – Сунгурларе

колективна награда за участие на ОУ “Стефан Караджа”.



17 март 2007 г. – фестивал за любителско училищно

художедствено творчество на ОДК Варна грамота за

участие на вокална детска група при ОУ “Стефан

Караджа”.



април 2007 г. – регионален конкурс посветен за

Възкресение Христово, раздел “Писано яйце” колективна

награда за I-ра и II-ра възрастова група на ученици от ОУ

“Стефан Караджа”



18 май 2007 г. – Галина Костадинова-Литвин учител по

изобразително изкуство е удостоена с почетен знак с

лента на кмета на Община Варна за постигнати високи

резултати в областта на изобразителното изкуство сред

варненсдките учащи.



ноември 2007 г. – регионален конкурс за плакат

“Свят без насилие” I-ва награда за Радослав

Йорданов.

декември 2007 г. – ученици от прогимназиален етап

нарисуваха илюстрации по книжката на Анета Дучева

“Джобното човече”, които са изложени в Българския

център в Берлин, Германия.

май 2008 г. – специална награда за художествените

постижения на Александра Радева присъдена от

кмета на Община Варна.

юни 2008 г. – национален конкурс за рисунка “Да

спасим Черно море” организаран от Институт по

океанология към БАН диплом за отлично представяне

на Виктор Миовски.



юни 2008 г. – VI национален ученически конкурс

“Народната шевица в моя роден край, възпята в песни,

разказана в приказки, извезана по пазви” колективна

награда за много добро участие на учениците.



14 февруари 2009 г. – национална изложба-конкурс за

детска рисунка “Свети Трифон Зарезан “ 2009 г., гр.

Сунгурларе II-ра колективна награда за ОУ “Стефан

Караджа”.



23 март 2009 г. – втори национален конкурс за детска

рисунка “Пролет върху листа” град Кюстендил почетна

грамота за участие на ученици от ОУ “Стефан Караджа”.



28 април 2009 г. – регионален конкурс за детска рисунка

“Мисия спасител – 2009 г.” Община Варна II-ра награда

за Даниел Месчиян.



12 декември 2009 г. – общински конкурс “Рождество

Христово” 2009 Община Варна, РИО Варна и ОДК Варна

грамота за активно участие и отлично представяне на

учениците от ОУ “Стефан Караджа”.



февруари 2010 г. – регионален конкурс за есе,
стихотворение и рисунка “Моята България” Община
Варна, I-ва награда за Памела Дженова на есе
“Моята България – 160 г. след рождението на Вазов”
и Илиян Петков рисунка; III-та награда за
стихотворение на Виктория Панайотова, и поощрение
за Мартин Митев.

февруари 2010 г. – регионален етап на национален
конкурс “Бог е любов”, I-ва награда за лично
поетическо творчество на Радослав Радев и Деница
Иванова за рисунка; II-ра награда за есе на
Радослава Иванова.

февруари 2010 г. – национален конкурс за детска
рисунка “Наследници на Дечко Узунов” Стара Загора;
специална награда на Симеон Казълов, поощрение
за Стефани Стефанова и петима ученици от
училището получават награди за безплатен пленер в
град Казанлък.



март 2010 г. – конкурс за изпълнение на стихове в

галерия Арт Алфа, посветен за пролетта; I-ва награда

във втора възрастова група на Веселина Кръстева и

Виктория Пеева, III-та награда на Теодора Тодорова.

27 март 2010 г. – регионален конкурс за изработване

на великденска картичка “Възкресение Христово”

Община Варна; I-ва награда на Камен Христодулов и

Веселина Кръстева, III-та награда на Радослав

Йорданов за компютърна картичка.

април 2010 г. – конкурс за написване на вълшебна

приказка на фондация “Свети Константин и Елена”

посветен на 2 април международния ден на детската

книга и на рожденния ден на Ханс Кристиан

Андерсен; III-та награда на Кристияна Кирилова.



12 – 25 април 2010 г. – грамота за активно участие в

пролетното общоградско почистване в района на

училището от Община Варна.



1 ноември 2010 г. – литературен конкурс “Добрите хора”

Съюзът на писателите град Варна, грамоти за отлично

представяне на Даниел Катранов, Деница Иванова, Боян

Минков и Спартан Деков.



11 декември 2010 г. – регионален конкурс за рисувана

коледна картичка, стихотворение и разказ “Радостта от

Христовото Раждане”ОДК Варна; I-ва награда на Деница

Русева и Амалия Акопян; II-ра и III-та на Йоана Петрова

и Веселина Кръстева, отличие за Мария Грозева и

Правдомир Костов.



февруари 2011 г. – IV национален конкурс

“Наследниците на Дечко Узунов” Стара Загора,

специална награда за Гордислава Банова.

февруари 2011 г. – XIV национален конкурс “Любовта

в нас”, поощрение на Деница Иванова за компютърна

рисунка.

февруари 2011 г. – регионален конкурс “Моята

България” Община Варна; II-ро място на Златина

Цонева за художествено изпълнение на поезия и

Илиян Петков за рисунка; III-то място на Божидара

Крумова и Илияна Конакова за художествено

изпълнение на поезия; III-то място на Стоян Тонев за

литературно творчество.



12 април 2011 г. – регионален фестивал “Човек и

космос” НАОП “Николай Коперник” Варна; III-та награда

на Никола Георгиев, Павел Русев, Габриела Христова и

поощрение на Димитър Дянков, Деница Господинова,

Фелина Атанасова.



април 2011 г. – регионален конкурс за великденска
рисунка и колажирана картичка “Възкресение
Христово” Община Варна; I-ва награда на Стефани
Симова; III-та награда на Нина Ангелова.

април 2011 г. – конкурс “Полицаят – мой приятел”
Община Варна, район Приморски; I-ва награда на
Веселина Кръстева; II-ра награда на Деница Иванова,
Ивелина Неделчева и Емануела Рачева; III-та награда
на Виктор Митков, Деница Паскова и Нина Ангелова.

май 2011 г. – национален конкурс “Детско море”
Моряшки професионален съюз; I-ва награда на
Веселина Кръстева и специална награда на Росина
Куртева.

май 2011 г. – конкурс за написване на вълшебна
приказка на фондация “Свети Константин и Елена”;
II-ра награда на Яна Радева; III-та награда на Деница
Иванова.



17 март 2012 г. – конкурс за изпълнение на чешка и

словашка поезия и проза “Аз чета чешка и словашка

литература за деца и юноши” на Дружеството за

българо-чешко и словашко приятелство Варна; II-ра

награда на Анна Раданова; III-та награда на Гергана

Раданова, поощрение на Ванина Косева и Пламена

Стоянова.

март 2012 г. – областно състезание по лека атлетика,

три златни медала за дълъг скок, бягане на 60 м. и

200 м. на Симона Вълкова състезателка на клуб

“Етър” и ученичка на ОУ “Стефан Караджа”.



ноември 2012 г. – конкурс на тема “Карай умно, спаси

детски живот” на Гражданско сдружение “Карай умно,

искам живот”, грамота за активно участие на ученици от

ОУ “Стефан Караджа”.



февруари 2013 г. – регионален конкурс за есе,
рисунка и изпълнение на поетични творби “Моята
България” Община Варна; II-ра награда на Вивиан
Казакова за рисунка и Галина Костадинова-Литвин
учител по изобразително изкуство.

3 март 2013 г. – L-та Юбилейна обиколка на Радио
Варна по случай Националния празник на България;
специална награда на Симона Ивелинова за най-
малък участник.

март 2013 г. – II-ри национален конкурс за рисунка
“Моята България” град Троян; почетни грамоти за
участие на ученици от ОУ “Стефан Караджа”.

март 2013 г. – областен етап на XII национален
конкурс за рисунка “Бог е любов”; II-ра награда на
Вяра Василева; III-та на Симона Найденова и
поощрение на Катерина Големанова.



27 март 2013 г. – общински ученически игри за учебната

2012/2013 г.; II-ро място за учениците отбор момчета

лека атлетика.



март 2013 г. – турнир по художествена гимнастика

“Руми и Албена” три златни медала на Анджелика

Казакова.

април 2013 г. – турнир по художествена гимнастика

“За купа Елит” два златни медала за въже и уред на

Анджелика Казакова и приз “Любимка на публиката”;

златен медал за съчетание с обръч и сребърен медал

за съчетание с топка на Вивиан Казакова.

31 май 2013 г. – литературен конкурс “Полицай и

дете – ръка за ръка”, грамоти за активно участие и

отличие на Нелия Митева, Даниел Николов, Кристина

Стоянова и Стела Бъчварова.



31 май 2013 г. – конкурс за рисунка “Не на цигарите”

РИОКОЗ град Варна, грамота за участие и успешно

представяне на учениците от ОУ “Стефан Караджа”.



юни 2013 г. – конкурс за рисунки “Обичам природата и аз

участвам” РИОСВ град Варна; грамоти за активно

участие и класиране в национален кръг на конкурса на

Милко Костадинов и Георги Христов.



юни 2013 г. – решаване на национален тест по

английски език ФАРОС; почетна грамота за активно

участие на ученици от ОУ “Стефан Караджа”.



октомври 2013 г. – танцова спартакиада за купата
“Търновската царица” Велико Търново; I-во място на
Виктория Горанова.

1 ноември 2013 г. – литературен конкурс “Какво могат
думите?” Сдружение на варненските писатели;
специална награда на Калина Недева.

ноември 2013 г. – общински конкурс “Карай умно,
спаси детски живот” Община Варна; III-та награда за
Николай Николов и специална награда за Мартина
Белчева; грамота за активно участие на ОУ “Стефан
Караджа”.

декември 2013 г. – състезание “Зимни принцеси”;
II-ро място на Даниела Петрова.

15 февруари 2014 г. – регионален конкурс за есета,
рецитал и рисунка “Моята България” Община Варна;
III-та награда на Калина Недева за колаж
“Възрожденски къщи”.



14 февруари 2014 г. – XI издание на национален
конкурс “Свети Трифон Зарезан” град Сунгурларе,
поощрителна награда за участие на ОУ “Стефан
Караджа”.

февруари 2014 г. – международен конкурс за рисунки
по произвидения на Адам Мицкевич; I-ва награда на
Адриан Дянков; поощрения на Борис Жеков, Яни
Янев, Ралица Борисова, и Кристиян Велинов.

3 март 2014 г. – традиционна щафетна обиколка на
Радио Варна по случай Националния празник на
България; II-ро място за отбор момичета на ОУ
“Стефан Караджа”.

март 2014 г. – конкурс за художествено изпълнение
на текстове от чешки и словашки автори организиран
от Дружеството за българо-чешко и словашко
приятелство Варна; I-ва награда за Ралица
Димитрова; II-ра за Ива Башлиева; III-та за Михаела
Найденова и Калина Недева.



5 април 2014 г. – международен турнир по свободна
борба град Добрич, златен медал на Виктор Станев.

12 април 2014 г. – конкурс за илюстрация на чешка и
словашка приказка, грамоти за активно участие на
Ина Иванова, Добромира Ганчева, Миа Вукич и
Стелиан Ганчев.

13 май 2014 г. – XV издание на национален конкурс
“Детско море” Моряшки професионален съюз град
Варна, поощрение на Никол Пеева и Мелис Мехмед
за рисунки и поощрение на Дейвид Кофеджиев за
литературно творчество.

31 май 2014 г. - конкурс за рисунка “Не на цигарите”
РИОКОЗ град Варна, грамоти за отлично представяне
на Вивиан Казакова, Кристиян Велинов, Радостина
Неделчева, Йоана Крумова, Георги Георгиев и Елица
Лоринкова.



юни 2014 г. – сингапурско международно
математическо състезание; II-ро място на Димитър
Дянков за възрастова група VII – VIII клас и покана за
участие на финала на състезанието в град Ченду,
Република Китай от 26 до 30 юли 2014 г.

октомври 2014 г. – международен конкурс за рисунка
“Аз обичам Черно море” град Варна; II-ро място на
Йоан Йовчев ; III-то място на Андрея Торозова и
грамота за активно участие на ОУ “Стефан Караджа”.

октомври 2014 г. – световен конкурс за рисунка град
Банско, грамота и награда за активно участие на
Гергана Савчева.

декември 2014 г. – национален художествен конкурс
“Моята зелена идея за България” на ЕКОПАК,
благодарствено писмо и предметна награда на Георги
Христов за раздел рисунка и Симона Димитрова за
раздел колаж.



3 декември 2014 г. – коледен футболен турнир на

Община Варна; I-во място за второкласниците от ОУ

“Стефан Караджа” и голямата купа на турнира;

призове най-добър защитник на Мартин Начев; най-

добър вратар на Явор Павлов; голмайстрор за

турнира на Кристиян Мултиядов.

декември 2014 г. – традиционен общински конкурс

“Рождество Христово” Община Варна; I-во място на

Валерия Дамянова за раздел рисувана и колажирана

картичка; II-ро място на Кристияна Димитрова; III-то

място на Радосвета Маринова.

14 февруари 2015 г. – национален конкурс “Свети

Трифон Зарезан” гр. Сунгурларе, златен медал на

Ясмин Наскова.



28 февруари 2015 г. – общински конкурс за

художествено изпълнение на поезия “Моята

България” Община Варна; II-ра награда на Максим

Миовски в първа възрастова група; III-та награда на

Елия Будакова.

май 2015 г. – национален турнир по тенис на маса и

бадминтон, златен медал на Ивайло Генчев по тенис

на маса и бронзов медал по бадминтон.

май 2015 г. – трети столичен пациентски фестивал гр.

София; I-во място на Ивайло Генчев

19 май 2015 г. – национален конкурс “Детско море”

Моряшки професионален съюз град Варна;

поощрение на Елица Лоринкова за литературно

творчество и Ирина Ангелова за рисунка.



ноември 2015 г. – конкурс и кампания “Талантливите
деца на Варна” Община Варна; II-ро място на Йоан
Йовчев в направление изкуство; поощрение на
Валерия Данаилова, Ирина Ангелова, Виктория
Горанова.

декември 2015 г. – национални състезания
“Математика без граници. Есен 2015 г.” и “Математика
без граници. Лято 2015 г.”; златен медал на Деница
Стефанова и сребърен медал на Константин
Маринов, сертификати за успешно представяне на
Божидара Желева, Полина Александрова, Данаил
Димитров и Кристиян Стаматов; сребърен медал за
Деница Стефанова.

12 декември 2015 г. – общински ученически игри в
турнир по тенис на маса гр. Варна; II-ро място на
отборно класиране за ОУ “Стефан Караджа” и
индивидуални медали на Александър Димитров и
Ивайло Генчев.



декември 2015 г. – общински конкурс “Рождество
Христово” Община Варна; II-ра награда на Кристина
Димитрова.

декември 2015 г. – XII състезание “Ден на дългото
плуване” КПС “Черно море”, златен медал на Ния
Василева.

декември 2015 г. – национално ниво на
математически конкурс “Иван Салабашев” и Коледно
математическо състезание; I-во място на Карина
Карачорова.

януари 2016 г. – държавно първенство по фехтовка
град Пловдив; II-ро място на Славян Урумов и златен
медал за отборно класиране.

януари 2016 г. – национален шампионат по лека
атлетика за момичета до 16 г. град Добрич, бронзов
медал на Симона Вълкова.



27 февруари 2016 г. – общински ученически конкурс

за изпълнение на художествено слово “Моята

България” Община Варна; III-та награда на Елия

Будакова в направление художествено слово.

март 2016 г. – областен кръг на състезание по тенис

на маса гр. Варна; II-ро място за отбора на ОУ

“Стефан Караджа”.

март 2016 г. – общински кръг на конкурс за рисунка

“Рицарят в мен” гр. Варна, класиране за национален

кръг на конкурса на Луиза Вардарян и Георги

Христов.

април 2016 г. – общински конкурс “Възкресение

Христово” Община Варна, поощрение на Жана

Цонева в направление рисувана и колажирана

картичка.



април 2016 г. – конкурс за рисунка “Нашите приятели”

ГАЛАС АРТ, гр. Стара Загора, призово място на

Симона Димитрова.

17 май 2016 г. – национален конкурс “Детско море”

Моряшки професионален съюз град Варна; I-ва

награда на Йоан Йовчев в раздел рисунка; специална

награда на Жана Цонева в раздел литературно

творчество и грамота на Боряна Кръстева.

29 май 2016 г. – литературен конкурс за разказ и есе

“Героизмът в наши дни” VIII-ма благотворителна

кампания в подкрепа на децата на полицаи,

пострадали или загина при изпълнение на служебния

си дълг гр. Варна; I-ва награда на Елия Будакова и

Симона Димитрова; II-ра на Габриела Никова; III-та на

Виктор Янев и Христо Иванов.



1 ноември 2016 г. – Славена Атанасова учител по

биология, география и околен свят е удостоена с

отличието на община Варна “Млад учител”.



декември 2016 г. – Втори национален конкурс –
рецитал по творби на Никола Вапцаров организиран
от община Варна; поощрителна награда за Симона
Кръстева и специална награда за Елия Будакова.

декември 2016 г. – общински конкурс “Рождество
Христово” община Варна; раздел “Рисувана картичка”
I-ва награда за Никола Драгнев, Ирина Стефанова и
Кристияна Димитрова; III-та награда за Стефан
Димитров; раздел “Колажирана картичка” III-та
награда за Мария Костадинова.

февруари 2017 г. – общински конкурс за изпълнение
на художествено слово “Моята България” посветен на
Националния празник на Република България –
3 март; I-ва награда за Елия Будакова и поощрения за
Лила Лаваш, Валерия Дамянова и Симона Кръстева.



4 март 2017 г. – IV Регионално състезание по
Информационни технологии “България – древна и
млада”; раздел “Компютърна рисунка” I-ва награда за
Теодор Тончев и III-та награда за Емануела Дренчева.

март 2017 г. – общински ученически игри 2016/ 2017 г.
I-во място в спорта тенис на маса за учениците на ОУ
“Стефан Караджа” – град Варна.

април 2017 г. – национален литературен конкурс на
читалище “Напредък” гр. Радомир поощрителна
награда за Ирион Деков и грамоти за участие на
ученици от ОУ “Стефан Караджа”.

април 2017 г. – национален литературен конкурс
“В търсене на талисман за щастие” на Регионална
библиотека “Сава Доброплодни” град Сливен; I-ва
награда за Мелис Яхя.



април 2017 г. – национолен конкурс “Детско море” на

Моряшки професионален съюз” град Варна; раздел

литература голямата награда за Валерия Дамянова;

I-ва награда за Мелис Яхя и поощрение за Теодор

Радев; раздел изобразително изкуство голямата

награда за Кристияна Георгиева и поощрения за

Виктор Хадживасилев и Мария Щурок.

април 2017 г. – общински конкурс “Възкресение

Христово” град Варна; раздел “Великденска украса”

I-ва награда за Симеон Касълс.

юни 2017 г. – областен фестивал “Науката чрез

изкуство” община Варна, НАОП “Николай Коперник”

град Варна; проект “Защитени природни обекти във

Варненска област” поощрителни награди за Стефани

Цанкова и Александър Цачев.



декември 2017 г. - национален конкурс – рецитал по
творби на Никола Вапцаров организиран от община
Варна; поощрителна награда за Елия Будакова.

декември 2017 г. – общински конкурс “Мария-Кюри –
живот посветен на науката” град Варна; I-ва награда
за есе на Андрея Торозова и поощрение за
Александра Славова; III-та награда за постер на
Мелис Яхя и поощрение на Ина Росенова;
сертификати за участие на Стефани Цанкова,
Маргарита Димитрова, Ивайла Радулова, Валерия
Дамянова, Добромира Ганчева и Петър Маринов.

декември 2017 г. – общински конкурс “Фантастични
рисунки по творчеството на Артър Кларк” град Варна;
грамоти за участие на Калина Павлова, Стефан
Димитров, Йоанна Шамарджиева, Свилен
Господинов, Добромира Ганчева, Валерия Дамянова.



февруари 2018 г. – участие в областен кръг на

олимпиядите по български език и литература, физика

и астрономия, химия и опазване на оклоната среда;

грамоти за много добро представяне по астрономия

от МОН за Георги Георгиев, Мелис Яхя и Добромира

Ганчева.

март 2018 г. – общински конкурс за художествено

изпълнение на поезия “Моята България” община

Варна; I-ва награда за есе на Александра Славова.

март 2018 г. – литературен конкурс “Мария Смилова”

Община Радомир; I-ва награда за Димитър Иванов.

март 2018 г. – национолен конкурс “Детско море” на

Моряшки професионален съюз” град Варна; раздел

литература голямата награда за Боян Йосиф.



3 март 2018 г. – традиционна LV щафетна обиколка
на Радио Варна по случай Националния празник на
България; I-во място отбор момичета и отбор
родители-учители с X златни медала; III-то място
отбор момчета с V бронзови медала.

20 октомври 2018 г. – национално математическо
състезание “Математика без граници”; III-то място и
бронзов медал за Пламен Савов.

декември 2018 г. – национално Коледно
математическо състезание; II-ро място за Вихрен
Върбанов и III-то място за Йоана Илиева.

3 март 2019 г. – традиционна щафетна обиколка на
Радио Варна по случай Националния празник на
България; четвърто място отбор момичета и пето
място отбор момчета; специална награда за най-
малък участник на Елизабет Бойчанова.



април 2019 г. – градско математическо състезание на

община Варна; златен медал за Фатих Фадлиев и

Димитър Валентинов.

април 2019 г. – пролетно математическо състезание

на община Варна; I-ва награда за Радина Димитрова.

април 2019 г. – математическо състезание

“Материка” ; златен и два сребърни медала за Калоян

Стоименов.

май 2019 г. – национолен конкурс “Детско море” на

Моряшки професионален съюз” град Варна; раздел

литература специална награда за Илина Минева; I-ва

награда за Елизабет Бойчанова; III-та награда за

Ивайла Славова; раздел детска рисунка голямата

награда за Виктор Хадживасилев.



май 2019 г. – национален конкурс “Обичам те, море !”

на НЧ “Васил Левски 1945 г.” гр. Варна; специална

награда за Вяра Аргирова.

октомври 2019 г. – национален литературен конкурс

“Морето, морето, морето” община Варна;

поощрителна награда за Милица Николова.

ноември 2019 г. – общински фестивал “Вълшебната

разходка из 150-годишната периодична таблица на

Менделеев” община Варна; сертификати за много

добро участие на учениците от ОУ “Стефан Караджа”

град Варна и плакет награда за активно участие на

училището.

ноември 2019 г. – регионална състезание по

ментална математика на община Варна; златен

медал и купа за Калоян Чакалов.



декември 2019 г. – XVIII математическо състезание
“Иван Салабашев” ; сребърен медал за Мартин
Караиванов.

декември 2019 г. – VII регионално състезание по
информационни технологии “България – древна и
млада” община Варна; раздел компютърни рисунки
грамоти с поощрение за Стела Маринова, Емануела
Георгиева и Божидара Стоянова.

февруари 2020 г. – общински конкурс за
художествено изпълнение на поезия “Моята
България” община Варна; III-та награда за Георги
Драгнев.

февруари 2020 г. – областен кръг на олимпиядите по
физика, астрономия, химия и опазване на околната
среда; отличен резултат и награда специална грамота
за Анна Христова.



3 март 2018 г. – традиционна щафетна обиколка на

Радио Варна по случай Националния празник на

България; четвърто място за отбор момичета и

момчета на ОУ “Стефан Караджа” град Варна;

специална награда за най-млад участник на Виктория

Георгиева.

април 2020 г. – литературен конкурс посветен на

гората организиран от ПП “Златни пясъци”; специални

грамоти за участие на Радостин Пенев, Мария

Георгиева, Елена Дякова, Анна Христова и Тея

Вълкова.

април 2020 г. – национален литературен конкурс на

Регионална библиотека “Сава Доброплодни” град

Сливен; I-ва награда за участие на Александър

Николов.



април 2020 г. – национален литературен конкурс
“Обичам те, море !” община Варна; II-ра награда за
Калоян Илиев.

май 2020 г. – национален кръг на състезанията
организирани от Съюза на българските начални
учители; 6 златни медала за Михаил Жеков, Борис
Анестиев, Даниела Добрева, Екатерина Радушева,
Йоанна Илиева и Николета Николаева; 12 сребърни
медала за Борис Златев, Мая Шипкова, Кристиян
Ставрев, Вихрен Върбанов, Никол Манолова, Деян
Атанасов, Екатерина Димитрова, Елица Борисова,
Димана Момчилова, Стела Маринова, Петра Иванова
и Ралица Стоянова.

юни 2020 г. – изложба конкурс за холокоста по време
на Втората световна война организиран от еврейската
общност в България; I-во място за Георги Янев.



декември 2020 г. – национален литературен конкурс
“Един ден сред природата на България” Национално
ловно-рибарско сдружение в България; поощрителна
награда за Елица Янева; грамоти за отлично
представяне на Николай Маринов, Милица Николаева
и Елена Дякова.

3 март 2021 г. - традиционна LVIII щафетна обиколка
на Радио Варна по случай Националния празник на
България; III-то място отбор момчета и четвърто
отбор момичета; специална награда за най-млад
участник на Александър Атанасов.

април 2021 г. – общински конкурс “60 години от
полета на Юрий Гагарин”; I-ва награда за авторско
видео на Виктория Георгиева; I-ва награда за научно
съчинение/есе на Сузана Филипова и поощрение за
Филип Филипов.



април 2021 г. – общински конкурс “Роботите в
космоса” община Варна; грамота за участие в раздел
рисунки на Божидара Борисова и Мирела Дякова;
грамота за участие в раздел макет на Ивет Иванова.

април 2021 г. – конкурс за плакат на тема “Ценим
водата” Изпълнителна агенция по водите във връзка с
22 март Световния ден на водата; грамота за участие
на Даниела Пувкова.

април 2022 г. – II-ри национален конкурс с
международно участие “Космонавтика 2021 г.”;
грамоти за отлично представяне в раздели авторска
компютърна игра и рисунка на Валентин Ламбрев и
Даниела Пувкова; право на участие в Космическия и
научен център за обучение в град Измир, Турция на
Максим Кондов.



април 2021 г. – национален литературен конкурс

“Обичам те, море !” на НЧ “Васил Левски 1945 г.” гр.

Варна; сребърен медал и диплом за есе “Сън” на

Даниела Пувкова; бронзов медал и диплом за есе

“Обичам те, море” на Карина Венкова; бронзов мидал

и диплом за стихотворение “Обичам те, море” на

Александра Иванова.

март 2022г. – конкурса за есе „Дали мишката ще

изяде книжката, или мишката ще ни води към

книжката“ организиран от РУО - Варна.

април 2022г. – Четенето променя. Инициатива „Дари

книга- подари познание“Официалното откриване на

създадените три къта с дарени 583 нови и запазени

книги .



VI. За контакти:
ОУ „Стефан Караджа” –

гр. Варна
ул. „ Братя Бъкстон” № 11  

e;mail: school@stefankaradja.com


