
Цeремонията по тегленето на жребия за наградите в пролетния дял 
на кампанията “Движи се и победи 2019” се извърши на 07.06.2019 г. в 
присъствието на средствата за масова информация и организаторите на 
кампанията - РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, 
Туристическо дружество “Трапезица 1902” и Младежкия дом. 
        В жребия за наградите в отделните 5 възрастови групи и за 4-те 
специални награди (за най-малък и най-възрастен участник, за семейство 
и непушач над 18 навършени години) се състезаваха всички участници, 
преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрути (57 души), 
а за поощрителната награда в кампанията – участниците, преминали само 
един маршрут (141 души).
        Жребият се изтегли по електронен път от организаторите на 
кампанията.
                - Наградата във възрастовата група 4 – 10 години (ваучер за 
подарък на стойност 29 лв.) се изтегли между 4 деца.
        Печели: Невзет Помаков от ОУ „Христо Ботев“
                - Наградата във възрастовата група 11 – 19 години (ваучер за 
подарък на стойност 29 лв.) се изтегли между 9 ученика. 
        Печели: Мирослав Бояджиев от ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Дебелец
                - Наградата във възрастовата група 20 – 45 години (ваучер за 
подарък на стойност 29 лв.) се изтегли между 8 души.
        Печели: Виолета Илиева на 27 години
                - Наградата във възрастовата група 46 – 64 години (ваучер за 
подарък на стойност 29 лв.) се изтегли между 21 души.
        Печели: Невяна Христова на 54 години
                - Наградата за участниците в групата 65 и над 65 години 
(ваучер за подарък на стойност 29 лв.) се изтегли между 15 души.
        Печели: Марийка Дикова на 72 години
                - Специалната награда за непушач над 18-годишна възраст 
(ваучер за подарък на стойност 29 лв.) се изтегли между 39 души.
        Печели: Красимир Георгиев на 51 години

                - Специалната награда „Семейство” (2 ваучера за подарък на 
стойност по 25 лв.) се изтегли между 4 семейства.
        Печели: сем. Марийка и Евгений Дикови

                - Специалната награда „Най-малък участник” се присъди на 
Дария Николова на 5 години, преминала два от трите маршрута на 
кампанията. Тя печели ваучер за подарък на стойност 29 лв.

                - Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъди на 
Христо Христов на 91 години от Велико Търново, преминал два от трите 
маршрута на кампанията, който печели ваучер за подарък на стойност 29 
лв.

                - Поощрителната награда – туристическа раница се изтегли 
между всички участници в кампанията, преминали само един маршрут, 
това са 141 лица.
        Печели: Кольо Колев на 38 години

                - Наградата на Председателя на Великотърновския Общински 
съвет (плакет) за най-масово участие на училище в кампанията се 



присъжда на ОУ „Христо Ботев” – Велико Търново, включило се с най-
голям брой ученици и преподаватели – 37 участници

                - Наградата на Регионалния координатор на Министерството на 
младежта и спорта се изтегли между всички участници в кампанията на 
възраст до 29 години, независимо от броя на преминатите маршрути, това 
са 98 млади хора.
Печели: Стефан Попов на 7 години

                - Наградата на Младежкия дом за най-активен участник в 
спортно-туристическия празник в парк Ксилифор бе пирсъдена на Стефан 
Попов от СУ „Вичо Грънчаров“ гр. Горна Оряховица.

                - Голямата награда (велосипед) се изтегли между 21 туристи, 
преминали и 3-те маршрута на кампанията

        Печели: Гинка Христова на 62 години

Честито на победителите в пролетното издание на кампанията „Движи се и 
победи 2019”!


