
 

 

  Анелия Росенова Крумова - 12 „Б“ клас,  

 Класирана на Националната олимпиада по български език и 

литература - 2020 

 Шеста научна сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН), 

посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките, 

гр.София, 2019 г. – Първа награда за проявен устойчив 

изследователски интерес и надграждане на резултатите, с цел 

проучване и опазване на богатството на българските диалекти и 

традициите на българската култура с изследователския си проект 

„Думите от речника на баба“ 

 Пета научна сесия на Ученическия институт на Българската 

академия на науките (УчИ-БАН) – Награда за отлични 

изследователски постижения с проекта: „Думите от речника на 

баба“ 

 Международен конкурс на Представителството на Руското 

сътрудничество в България /в раздела за есе на тема „Свободата и 

интернет”/ - Почетна грамота за лауреат 

 XIX Международен детски конкурс "Южни слънца", Петрич 2018 г. - 

Златен медал за есе, както и купа гранпри на кмета на град Петрич 

 Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема: 

„Толерантността към другия“ : Академичен съвет на УНСС 

признава на Анелия оценка отличен 6.00 за резултат от 

конкурсен изпит за кандидатстване в професионално 

направление  „Социология, антропология и науки за културата“, 

специалност „Социология“, „Икономика“, поднаправление 

„Икономика, общество и човешки ресурси“, специалност 

"Икономическа социология и психология" 



 Национален младежки конкурс за есе с международно участие 

„Доброто и злото в  нашето общество“ – Специална награда и 

участие в сборник 

 XI национален конкурс за литературно творчество и журналистика 

"Ст. Михайловски"-Русе 2018 г. - Голямата награда статуетка на 

Стоян Михайловски за журналистика 

 X национален конкурс за литературно творчество и журналистика 

„Стоян Михайловски”, Русе 2017 - Специална награда за силно 

представяне в двата раздела – „Литературно творчество“ и 

„Журналистика“ 

 IX национален конкурс за литературно творчество и журналистика 

„Ст. Михайловски”, Русе 2016г. - Специална награда в раздел 

„Журналистика“ 

 XI национален конкурс за есе и разказ „Бодлите на таралежите“ на 

фондация за детско кино и литература  „Братя Мормареви“, 2017 г. - 

Първа награда за есе и парична награда в размер 600 лева 

 Национален конкурс „Апостоле, трябваш ни днес“ , гр. Гълъбово, 

2019г. – Специална награда на кмета на община Гълъбово 

 Национален литературен конкурс „Пурпурно перо“, 2019 г. – Първо 

място в категория Есе 

 Първи национален литературен конкурс за ученици на тема : 

„Творчеството на Николай Хайтов – Наследство за българските 

литература и кино“, гр. София, 2019г. – Първа награда 

 Национален конкурс за литературно творчество на тема: „Славейков 

и моят свят“, по случай 180-та годишнина на Тревненското училище 

– Първо място 

 Общински конкурс за есе: „Народе????“, посветен на Апостола на 

свободата – Първа награда  

 Конкурс за есе на тема „Народе????“, по повод 146 години от 

героичната гибел на Апостола на свободата – Първо място 

 Национален литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев”, Враца 

2017 г. – Второ място за есе 

 Национален литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“, 

Враца, 2019 г. – Второ място за есе 

 VI национален ученически журналистически конкурс „Григор 

Попов” 2018г. - Второ място в раздел „Репортажи“ 

 VII национален ученически журналистически конкурс "Григор 

Попов" 2019г. - Второ място за репортаж  



 Трети национален литературен конкурс „Писма до себе си“, 2019 г. - 

Второ място 

 Национален  литературен конкурс „Среща с българското минало“, 

2019: Второ място за есе 

 IX национален конкурс „Мадарският конник – символ на 

историческото минало и европейското бъдеще на България”, Шумен 

2017г. – Второ място в раздел Проза. 

 Национален конкурс по превенция на наркоманиите „Човекът – 

свободен и независим”, Благоевград 2017г. – Второ място за есе 

 Осми национален ученически журналистически конкурс „Григор 

Попов“ - Трета награда за коментара „Изповедта на една мисирка“ 

 Национален литературен конкурс „Светът на Яворов“, 2018 г.на тема 

„Мечта подир мечта гине и се ражда“ – Трето място 

 Национален исторически конкурс „170 години от рождението 

Христо Ботев – 170 години път към свободата, път към 

безсмъртието“, под патронажа на кмета на община Варна, 2018 г. - 

Трето място*Национален конкурс за есе към катедра „История и 

археология“ при ПУ „Паисий Хилендарски“: Трето място и прием 

във всички специалности на катедрата 

 IV национална ученическа конференция „140 години от края на 

Руско-турската война“, Кърджали, 2018 г. - Трето място   

 Национален конкурс с международно участие „Аз в бъдещето”, 

Стара Загора, 2016г. – Поощрителна награда за есе 

 II-ри Национален ученически конкурс „Вазовата България“ под 

патронажа на вицепрезидента на Република България Маргарита 

Попова – Поощрителна награда в категория „Презентация“ 

 Национална ученическа конференция „Сега най-много се изисква да 

бъдем съгласни, единодушни и целокупни, за да постигнем целите 

си“, Котел, 2017 г.: Отлично представяне  

 Национално състезание по български език и литература „Стъпала на 

знанието”, организирано от Сдружение „10 книги” – Финалист 

 Анелия беше част от групата, която представи България в деня на 

Евроскола в Европейския парламент в Страсбург 

 Анелия е ученичка в 12-ти клас при Средно училище „Петко Рачов 

Славейков“, град Кърджали. Към момента е главен редактор на 

ученическия вестник УПКО, който се списва и издава от 

Журналистически клуб „Славейков“ и зам. –главен редактор на 

Първа Българска Младежка медия „Алтернативпрес“ 

 


