
ИЗЛОЖБА НА ПЛАКАТИ  

„ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН!” (В КОНТЕКСТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ХИВ/СПИН, 

КАКТО И В КОНТЕКСТА НА ЖИВОТА С ХИВ/СПИН) 

 

Изложбата е резултат от обявения през месец май 2013 г. конкурс за плакат на тема 

„Животът е безценен! – превенция на ХИВ/СПИН и подкрепа за хората, живеещи с 

ХИВ”  по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Конкурсът е 

разпространен сред студенти и ученици от художествени специалности, както и сред 

други млади художници – непрофесионалисти в цялата страна до 30 годишна 

възраст.   

 

Присъдени са три награди в категорията „студенти и докторанти”, три награди в 

категорията „ученици”, три награди в категорията „непрофесионалисти на възраст 

15-30 години” и две награди на публиката, определени от броя харесвания на 

плакатите, които са получени под публикувания дигитален проект във Фейсбук.  

 

Голямата награда е присъдена на Мирела Красимирова Кънева на 17 години от 

Национална Художествена Гимназия „Димитър Добрович" –гр. Сливен. Плакатът на 

Мирела Кънева се отпечатва в тираж 5000 бр. и се разпространява в цялата страна 

като  визулната концепция на Национална АНТИСПИН кампания 2013-2014 година.  

Мирела получава материална награда на стойност 1000 лева.  

 

 



 

В категорията студенти и докторанти първо място се присъжда на Петя Валентинова 

Благоева, на 23 години, студент в Национална художествена академия. Петя 

Благоева получава материална награда на стойност 400 лева. Плакатът е: 

 

 

В категорията студенти и докторанти второ място се присъжда на Кристина 

Мирославова Костова, на 23 години, студент в Национална художествена академия. 

Кристина Костова получава материална награда – художествени материали на 

стойност 200 лева. 

 

 



В категорията студенти и докторанти трето място е определено за Силвия Иванова 

Ганчева, на 21 г., студент в Национална художествена академия. Силвия Ганчева 

получава материална награда – художествени материали на стойност 100 лева. 

 

 

 

 

В категорията ученици е определена следната награда: 

Първо място се заема от Василена Сергеева Генова, на 17 г., учаща в Национална 

професионална гимназия по полиграфия и фотография в град София.  Василена 

Генова получава материална на стойност 400 лева. 

 

Втора и трета награда в категорията ученици не се присъждат поради липса на 

кандидатури. 



В категорията непрофесионалисти на възраст от 15 до 30 години първо място е 

отредено на Даниела Бориславова Караиванова, на 19 години от гр.  Бургас. Даниела 

Караиванова получава материална награда на стойност 400 лева. 

 

 

В категорията непрофесионалисти на възраст от 15 до 30 години второ място  е 

отредено на Даяна Младенова Стойкова, на 17 г., учаща в Образцова Математическа 

Гимназия  „Акад. Кирил Попов” - гр. Пловдив. Даяна Стойкова получава 

материална награда на стойност 200 лева. 

 

 



 

В категорията непрофесионалисти на възраст от 15 до 30 години трето място е 

присъдено на Ния Ивова Христова, на 15 г. от гр. София. Ния Христова получава 

материална награда на стойност 100 лева. 

 

 

 

 

Наградите на публиката са определени след събиране на най-много харесвания на 

даден плакат в специално създадената за целта страница във Фейсбук с 

публикуваните творби. Двете награди на публиката са присъдени на: 

Силвия Ганчева, студент, получила 68 харесвания във Фейсбук към 21 ноември 2013 

г. и на Даниела Караиванова, категория непрофесионалисти 15-30 г., получила 50 

харесвания във Фейсбук към същата дата.  

 

Награда на публиката в категорията ученици – художници не е присъдена поради 

липса на достатъчно кандидатури. 

 

Информацията е предоставена от Министерство на здравеопазването 


