
 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
В ПАРТНЬОРСТВО С  

КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ“ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

 

ОРГАНИЗИРАТ 

 

Конкурс за рисунка с история на тема „Зелено бъдеще за Европа“,  

посветен на Деня на Земята - 22 април 

 

РЕГЛАМЕНТ  

 

1. Цели  

Конкурсът се организира по повод отбелязването на Деня на Земята - 22 април. Тази 

година, за 51-ви път, Денят ще обедини хората в общата кауза за опазване на планетата с  

призива „Restore our Earth“/„Да възстановим нашата Земя“.  

Младите хора имат своето място за действие със смели, креативни и иновативни 

решения. Има толкова много неща, които всеки може да направи, за да защити планетата и 

да помогне за нейното възстановяване: участие в почистване, засаждане на дърво, 

провеждане на събитие, промяна в навиците като потребител, информиране за околната 

среда в района, пестене на електроенергия и ресурси, разделно събиране на отпадъците и 

други. 

Дори и поддържайки социална дистанция вкъщи, всеки може да упражни своята  

отговорност за действия в полза на околната среда. Промяната зависи от нас! 

 

Конкурсът за рисунка с история на тема „Зелено бъдеще за Европа“ е повод да се 

присъединим към отбелязването на Деня на Земята, за да се покаже нашето отношение към 

природната среда чрез изобразително изкуство и литература, които предизвикват емоции, 

диалог и вдъхновение за действия. 

 

2. Право на участие  

В конкурса могат да участват ученици и студенти от цялата страна. 

Конкурсът за ученици се провежда в две възрастови групи: 

 I възрастова група - V-VII клас 

 II възрастова група - VIII-XII клас 

За студентите няма ограничения в курсове и специалности. 

Участието в конкурса е индивидуално или в екип от двама души.  

Всеки участник/екип представя по едно произведение.  

Представените материали на хартиен носител не се връщат. 

 

3.Изисквания  

Участниците трябва да начертаят или нарисуват начина, по който искат да изглежда 

зеленото бъдеще на нашата страна, на нашия континент, на нашата планета. Да напишат 

креативна история за това, какъв е този свят! 



Изисквания към рисунките: 

 Жанров обхват на рисунката: графика, акварел, живопис  

 Материали и техника: по избор 

 Формат на творбите: по избор 

Изисквания към текстовете:  

Обемът на историята (есе, съчинение) е в зависимост от възрастта на участниците, но 

не бива да надхвърля 1000 думи. Текстът трябва да описва/ представя рисунката, да е свързан 

с нейната тема. Той следва да е написан на шрифт Times New Roman и размер на шрифта 12 

пункта. 

 

Всяка творба трябва да е придружена с попълнен Регистрационен формуляр за 

участие, който съдържа информация за автора/ите на рисунката с история: име/имена, 

клас/курс, училище/университет, школа, телефон и/или ел. поща за контакт, име/фамилия и 

телефон на ръководителя/учителя/преподавателя. 

 

Участниците могат да предоставят рисунките и текстовете по един от двата начина: 

 на имейл адрес: asenovam@riosvt.org, съдържащ: 

o Попълнен формуляр (в Word  формат); 

o Сканирана рисунка във формат JPEG и резолюция не по-малко от 300 dpi; 

o Текст на съчинението (като отделен файл, в Word  формат). 

 По поща, с куриер или на място в РИОСВ на адрес: Регионална инспекция по 

околната среда и водите – Велико Търново, гр. Велико Търново 5002, ул. ”Никола 

Габровски” 68, ПК 11, за конкурса за Деня на Земята и при следните условия: 

o Попълнен формуляр и текстът на съчинението, записани на CD (в Word  

формат) и на хартиен носител; 

o Рисунка в оригинал. 

 

4. Предмет на оценяване  

Жури от представители на организаторите на конкурса ще оценят и класират 

материалите по следните критерии: съответствие с темата, творческо въображение, 

достоверност, оригиналност и естетическо оформление, въздействие на рисунката, 

литературни качества на текста, синхрон и съгласуваност на текста на историята с рисунката. 

 

5. Награди  

Конкурсните творби ще бъдат оценени и класирани. Отличените ученици/студенти 

във всяка възрастова група за първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни 

награди.  

Информация за класираните творби ще бъде обявена на сайта на РИОСВ – Велико 

Търново и на ЕИЦ Европа Директно на 16.04.2021 г. 

С най-добрите творби от конкурса ще бъдат организирани изложби за Деня на Земята 

и за Световния ден на околната среда, а някои от тях ще бъдат използвани в публикации. 

Конкурсът ще бъде популяризиран чрез официалните сайтове на организаторите и 

медиите. 

 

6. Срок за представяне на творбите: 09.04.2021 г.  
 
 


