
 

ОБЯВЯВА 

 

Ученически конкурс, посветен на Международния ден на 

младежта. 

 Конкурсът ще се проведе в две направления: 

 

1. Рисунка, фотография, изделия, изработени от природни 

материали - „Златна есен“; 

2. Електронен колаж, хартиен постер, рисунка, посветени на 

Балканските войни. 

 

I. Цели 

 
 Развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за 

самостоятелното учене – чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране 

на актуална информация; 

 

 Насърчаване на родолюбиви и хуманни идеи, насочени към съхраняване на 

българската култура и природа в условията световната глобализация; 

 

 Да се формират умения и компетенции за работа по проект; 

 

 Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм, опазване на околната среда 

и активно гражданство. 

 

II. Възрастови групи 

 
Право на участие в конкурса имат всички ученици от I до ХІІ клас, от Средно 

училище „Васил Левски“ - Крумовград, разделени в следните  групи: 

Тема: „Златна есен“ 
 Рисунка 

- I-II клас; 



- III-IV клас; 

- V-VII клас. 

 Фотография 

- III - IV клас; 

- V – VII клас; 

- VIII-XІІ клас. 

 Изделия, изработени от природни материали  

- I-II клас; 

- III-IV клас. 

 

Тема: Балкански войни  
Електронен колаж  

V-VII клас; 

VIII- XII клас. 

 

Хартиен постер  

V-VII клас; 

VIII- XII клас. 

 

Рисунка  

V-VII клас; 

VIII- XII клас. 

 

Важно: Един участник може да участва само в една категория!!! 

 

III. Изисквания към конкурсните творби по категории: 

Електронен колаж 

Технически изисквания: 

 Да са изработени с програма по избор; 

 Да се комбинират едно или повече фотографски 

изображения с текст, рисунки или друг вид 

художествени  елементи.  

Изисквания към съдържанието: 

    ✓ Езикова и стилистична култура; 

    ✓ Естетическо изпълнение; 

    ✓ Съдържание, съответстващо на темата. 

Важно: Готови колажи, които са свалени от интернет, няма да бъдат 

допускани до класиране. 

 



 

 

 Фотография 

Всеки участник може да се включи в конкурса с не повече от две 

на брой авторски фотографии, като всяка от тях ще бъде оценявана 

независимо от другата, изпратена от същия участник. 

  До класиране се допускат фотографии, отговарящи на 

зададената тема; 

  До оценяване няма да се допускат творби с лошо качество;  

  Не се допускат колажи и обработка, която променя  

фотографията; 

 Такива материали ще бъдат автоматично дисквалифицирани. 

 Към фотографиите трябва да има допълнителна информация, 

като място на заснемане и др. 

 

 Рисунка  

 Рисунките трябва да са оригинали и да са на автора; 

 Размерът на творбите трябва да бъде 35/50см; 

 На гърба на всяка рисунка трябва да са посочени имената на 

участника, клас и паралелка. 

 Хартиен постер 

  Постерите се изработват на хартиен носител – без 

ограничение в размера; 

  Може да включват снимки, документи, рисунки, текст; 

  Съдържание, съответстващо на темата; 

 Езикова и стилистична култура; 

  Естетическо изпълнение. 

 

 Изделия от природни материали 

 Преобладаващия материал да бъде от природни материали; 

 Изработката да съответства на темата; 

 Естетическо изпълнение. 

Срокове: Срок за изпращане на електронните колажи и фотографиите  до 

05 ноември 2021 г. на адрес:  su.konkurs.krumovgrad@gmail.com. 

При изпращане на електронните колажи и фотографиите да се 

посочват трите имена на участника и клас. Както и допълнителна 

информация за фотографиите /по регламент/. 
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Класираните на призови места ще получат предметни награди и 

грамоти! 

Рисунките, хартиените колажи, изделията от природен материал да се 

представят в сградата на СУ „Васил Левски“ / при охраната/. 

При въпроси може да пишете на su.konkurs.krumovgrad@gmail.com 

или да се обръщате към: Илиян Тосков - 0889242504, Христо Михайлов – 

0886762843, Здравка Пачева – 0879546948, Петя Гинева - 0886090473 за 

прогимназиален и гимназиален етап. 

Илиян Тосков – 0889242504, Румяна Пилева – 0899929359, Здравка 

Терзиева – 0883364625, Кичка Арнаудова – 0886891075 за начален етап. 
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