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ОБЯВЯВАТ  

КОНКУРС  

за рисунка, миниатюра или малка пластика, изработени от природни 

или отпадъчни материали, предназначен за ученици от І до ХІІ клас  

 

Творческа тема: „Вълшебствата на природата“ 
 

Млади творци,  

Вдъхновени от предстоящите празници и в очакване на Новата година, предоставяме 

възможност да развихрите въображение и черпейки вдъхновение от багрите на природата, да 

изразите в творбите си любовта си към неповторимото българско природно богатство и да ни 

покажете как отпадъците могат също да бъдат полезни. Споделете Вашите неочаквани мигове, 

усмивки, радост, веселие, приятелства, благодарност, извинение, прошка – облечете ги в цвят, 

нюанси, светлина, движение, история и накарайте другите да съпреживяват и да се вдъхновяват с 

Вашите творби. Нека рисунката, миниатюрата или малката пластика, които създавате, да са 

огледало на Вашия вътрешен свят, и чрез тях посланията от Вашите сърца и души да достигнат до 

всеки, който има нужда от тях.  

 

ПРАВИЛА НА КОНКУРСА 
 

ОРГАНИЗАТОР:  

Превантивно – информационен център по зависимости към 

Общински съвет по наркотични вещества, Община Стара Загора 

Адрес: Стара Загора, 6000, ул. „Цар Иван Шишман“ № 96 

 
ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:  

 Провокиране на интерес към творческа изява на деца и юноши, насърчаване на оригинално 

творческо и екологично мислене; 

 Популяризиране на уникалното богатство на българската природа; 

 Защита на собствена позиция и лична ангажираност; 

 Съдействие за формиране на ново поведение и отговорност за опазване на околната среда;  

 Внимание към алтернативно поведение спрямо предизвикателствата, с които се сблъскват 

децата и юношите – вредата от употребата на психоактивни вещества; предпазване и 

предотвратяване на първа употреба на психоактивни вещества чрез ангажираност с полезни 

занимания и каузи. 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:  

1. Конкурсът се провежда в два основни раздела: „Малка пластика и/или миниатюра“ и 

„Рисунка“.  

2. Участниците в конкурса са разделени в три възрастови групи:  

2.1. Ученици от I до IV клас от училища на територията на област Стара Загора  

 

Общински съвет по наркотични вещества 
и 

Превантивно-информационен център по зависимости  

Община Стара Загора 
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2.2. Ученици от V до VII клас от училища на територията на област Стара Загора 

2.3. Ученици от VIII до XII клас от училища на територията на област Стара Загора  

2.4. Допуска се участие на ученици в трите възрастови групи от училища в други области.  

3. Участието в конкурса е само индивидуално.  

4. Участието в конкурса се заявява, като най-късно до 28 февруари 2022 година на e-mail: 

pic.starazagora@abv.bg се изпраща попълнен регистрационен формуляр (прилага се към 

правилата).  

5. Конкурсните творби се предават или изпращат с куриерска поща на адрес: гр. Стара Загора, 

ул. „Цар Иван Шишман“ № 96, всеки делничен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30, най-

късно до 15 април 2022 год.  

 

Раздел „Малка пластика и/или миниатюра“  

1. Всеки участник може да предава по една малка пластика и/или миниатюра.  

2. При изработката на творбите да се използват природни, отпадъчни материали или комбинация 

от различни по вид бои, природни и/или отпадъчни материали. Материалите и техниките са по 

избор на авторите. 

3. Максимална височина на пластиката – 20 см; максимален размер на миниатюрата - 20/20 см 

или формат А5. 

4. Максимална големина на основата на пластиката – 15/15 см.  

5. Необходимо е пластиките и/или миниатюрите да имат заглавие, да са придружени с три имена 

на автора, възраст, клас, училище, телефон за връзка, електронна поща (собствена или на 

родител) и адрес по местоживеене. 

6. Пластиките и/или миниатюрите, участващи в конкурса, трябва да отговарят на зададената тема 

и да притежават естетическа стойност.  

7. Организаторът на конкурса си запазва правото да отстранява по своя преценка  всички 

пластики и/или миниатюри, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми 

или действащото законодателство.  

8. С участието си в конкурса авторите дава разрешение за използване на творбите от ПИЦ по 

зависимости в провеждането на бъдещи изложби и благотворителни базари. 

 

Раздел „Рисунка“  

1. Всеки участник може да предава по една рисунка.  

2. При изработката може да се използва комбинация от различни по вид бои и природни и/или 

отпадъчни материали. Материалите и техниките са по избор на авторите. 

3. Максимална големина на листа за рисуване – А3.  

4. Необходимо е рисунките да имат заглавие, да са придружени с три имена на автора, възраст, 

клас, училище, телефон за връзка, електронна поща (собствена или на родител) и адрес по 

местоживеене. 

5. Рисунките, участващи в конкурса, трябва да отговарят на зададената тема и да притежават 

естетическа стойност.  

6. Организаторът на конкурса си запазва правото да отстранява по своя преценка всички рисунки, 

които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото 

законодателство. 

7. С участието си в конкурса авторите дава разрешение за използване на творбите от ПИЦ по 

зависимости в провеждането на бъдещи изложби и благотворителни базари. 

 

ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ:  

1. Критерии за оценяване на конкурсните творби:  

• Оригиналност и творчески подход към темата; 

• Сложност на изработената творба; 

• Логично и убедително представяне на идеята;  

• Личностна позиция;  

• Естетическо и визуално оформление.  

2. Според нивото на творчество, оригиналност, емоционално и визуално  въздействие жури, 

съставено от изявени  професионалисти, чието занимание е свързано с разделите на конкурса, 

mailto:pic.starazagora@abv.bg


 3 

ще оцени и награди конкурсните творби присъствено, в актовата зала на ПИЦ по зависимости, 

в случай че епидемичната обстановка позволява това, или чрез живо предаване в онлайн 

платформа на 27 май 2022 год. Връзката, чрез която при необходимост може да се гледа 

оценяването и награждаването, ще бъде предварително публикувана на официалния сайт на 

организатора: http://pic-starazagora.com и на страницата му във Фейсбук: 

https://www.facebook.com/pg/PICStaraZagora/posts/?ref=page_internal  

3. За отличените творби Общински съвет по наркотични вещества – гр. Стара Загора осигурява 

предметни награди на стойност 1090.00 (хиляда и деветдесет) лева, които се разпределят в 

трите основни възрастови групи за двата раздела. Всички участници получават и 

благодарствени грамоти за участие – признание за таланта и съпричастността на младите 

творци към темата на конкурса. 

4. В случай на неприсъствено оценяване и награждаване на конкурсните творби организаторът 

изпраща наградите с куриерска поща на адреса, посочен от участника в регистрационния 

формуляр, в едномесечен срок след обявяване на класирането в двата раздела на конкурса.  

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:  

1. Организаторът не носи отговорност за закъснели, неправилно получени или неполучени 

конкурсни творби.  

2. Всички участващи и наградени конкурсни творби ще бъдат представени в едно от изданията на 

„Място за всеки“ – платформа за споделяне, съвети, връзка със специалисти на ПИЦ по 

зависимости – Стара Загора:   

https://www.youtube.com/channel/UC4eG2qd7TQ-CcPGE_DU817g 

3. Правилата и регистрационният формуляр се публикуват на уеб сайта на ПИЦ по зависимости: 

http://pic-starazagora.com/  

4. Организаторът си запазва правото за незначителни промени на условията на конкурса.  

5. Телефони за контакт и допълнителна информация:  

0886/32-32-95 – Иван Апостолов Чонков  

042/23-00-24 – ПИЦ по зависимости  
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