
Четвърта национална олимпиада за творческо писане на есе по 

изображения 

PICTA SCRIPTA 2022 

 

Есета на български език 

I място 

Йоана Делянова Аврамова,  ЕГ „Проф. Асен Златаров“ гр. Хасково за 

литературното есе „Корен“  

Пламен Георгиев Вълчев, СУ „Свети Константин-Кирил Философ“ гр. Пловдив,  за 

философското есе „Сблъсъкът между истината и общественото мнение“ 

 

II място 

Теодор Георгиев Узунов, ППГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца за 

литературното есе „Бъдеще без минало“ 

Касандра Пламенова Недялкова, СУ „Максим Райнович“ гр. Дряново за 

литературното есе „Живот“ 

Ралица Тончева Димитрова, ЕГ ‘’Проф. д-р Асен Златаров’’ гр. Хасково, за 

философското есе „Истината е свободата - светлината в края на пещерата, а 

манипулацията е невежеството - тъмнината, която ни пречи да видим слънцето“ 

 

III място 

Елеонора Ивова Коруева, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино, област 

Смолян за литературното есе „Българската писменост и култура – залог за 

бъдещето“ 

Габриела Димчева Господинова, Средно училище ,,Свети Климент Охридски”, гр. 
Добрич, обл. Добрич,  за философското есе „Свободата като средство на властта да 
прикрие манипулацията на истината“ 

 

Поощрителни грамоти 

Катерина Тодорова Кацарова,  НУИИ „Илия Петров“ гр. София за литературното 

есе „Коренът на бъдещето“ 

Сергей Сергеевич Хорошуля, ПГРЕ „Г.С. Раковски“ гр. Бургас за литературното 

есе „Изборът е твой“ 



Ангелина Ангелова Ясенова, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино, област 

Смолян за литературното есе „За дърветата и хората: родовите корени – път към 

успеха или препятствие“ 

 

Есета на английски език 

I място 

Бистра Маринова Христова, Гимназия по строителство и архитектура, графика и 

дизайн "Кольо Фичето" гр. Ямбол, за есето „The power of dictatorship“ 

II място 

Йонко Йотов, Професионална гимназия по селско стопанство  „Сергей Румянцев“ 
гр. Луковит за есето „Mass Media and the Manipulation in the World“ 

III място 

Екатерина Христова, СУ ”Христо Ясенов”, гр. Етрополе,  за есето „The modern 
illusion of freedom“ 

 

Есета на испански език 

I място 

Мария Георгиева Краева, ЕГ „Проф. Асен Златаров“ гр. Хасково, за есето „Un 

bosque que se olvida de sί mismo“ 

II място 

Валентин Димитров Андреев, ЧПГТП „Райко Цончев“ гр. Добрич, за есето „Vivi 

ren elm undo de la confusión“ 

III място 

Виктория Димитрова Вичева, ПГРЕ „Г.С. Раковски“ гр. Бургас, за есето „El 

individualism en la Sociedad“  

 

Поздравления на всички отличени и техните учители! 

 

 


