
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА: 
СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА 

СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ 

ВОЕНЕН КЛУБ 

БУРГАС 
 

 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ  И  УЧИТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

 

         Организационният комитет на конкурса за детско и ученическо 

творчество „НА МИРА В СВЕТА” обявява началото на новото 

издание на конкурса 2020-2021 г. на  

 

ТЕМА : ЦЕНАТА НА МИРА 

 
           Първото провеждане на конкурса ни донесе огромна радост и ни 

убеди, че има смисъл да даваме простор на мисли и въображение в името 

на една идея, вечна като живота. Мирът е наша потребност. Започнахме 

плахо – с участие на областно ниво. Конкурсът сега се провежда на 

национално ниво с международно участие. 

Пред прага сме на петото издание на конкурса. 

Темата е ясна, провокираща творческата ни мисъл. 

Част от огромната цена на мира са нашите надежди за свободен живот, 

изпълнен със сияйни детски усмивки и красиви мечти, устремен 

ползотворен труд, творчество във всички сфери на живота. Общ дълг на 

човечеството и на всеки един от нас е да опазим мира в името на живота.  

Когато не помага само надеждата ? – има такава професия – за хората, 

чиято същност е дълг. За тях са нашата благодарност и признателност, 

нашата памет. 

     Нека с общи усилия да пропъдим унинието, да победим спотаения страх 

в душите ни, да благодарим на всеки, който всеотдайно живее с мисълта да 

опази живота. Всеки може да има принос в това да върнем усмивките и 

красивите мечти. Това означава да върнем вярата, че доброто побеждава. И 

нека като в красива приказка с красив творчески полет на духа чрез най-

красивите думи, най-красивите багри, най-красивия устрем на всеки един 

от нас, за пореден път, да докажем, че сме по-силни от всяко зло.  

 

Силата на духа ще спаси живота и надеждите ни за мирен свят. 

Наш дълг е да сме посланици на мира. 

 



Организационният комитет на конкурса  

отправя към всички 
 

ПОКАНА  ЗА УЧАСТИЕ 
 

 Тази благородна надпревара ще бъде нашият принос към всеобщото 

старание да не допуснем да помръкнат светлината на Слънцето и 

лъчезарните усмивки на всички хора по нашата планета.Успехът ще е общ. 

. 

     Предварително благодарим на всички учители и родителите, с които 

заедно ще помогнем на нашите малки и по-големи деца да станат 

стойностни хора. 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ ! 

ДА Е ЧЕСТИТА ПРЕДСТОЯЩАТА 2021 ГОДИНА! 
 

С уважение и пожелание за успех: 

 

Бр. генерал В. Джелебов - председател на Обл. СОСЗР 

и председател на Орг. комитет на конкурса; 

УС на СВВБ-Бургас, председател, Ася Бороджиева 

 

15.12.2020 г., Бургас 

 
 



СТАТУТ 

НА КОНКУРСА 
 

НА МИРА В СВЕТА 
 

ПОСВЕТЕН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МИРА 

ПЕТО  ИЗДАНИЕ  2020/2021 г   

 

ОРГАНИЗАТОРИ :  

Областен съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва 

/СОСЗР/- Бургас, 

Областен съюз на ветераните от войните на България /СВВБ/ - Бургас,  

Гарнизонен военен клуб /ГВК/ - Бургас. 

 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА : 

Община Бургас, 

Военно окръжие - Бургас, 

Регионално управление на образованието /РУО/- Бургас, 

Регионален държавен архив, 

Регионален исторически музей, 

Регионална библиотека „П К Яворов” – Бургас. 

 

ИДЕЯ – учредяване на мащабен конкурс от военните и патриотични 

съюзи , заедно с отговорните институции в града и заемане на 

незапълнена ниша в поредицата конкурси и фестивали в културния 

календар на Бургас. 

 

ТЕНДЕНЦИЯ – утвърждаване на ежегоден форум с цел разрастване 

на мащаба на  проявата. 

 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА – патриотично възпитание, израз на национална 

ценностна система, европейски и общочовешки ценности 

 

ФИНАНСИРАНЕ – СОСЗР – Бургас, СВВБ – Бургас, ГВК – Бургас; 

спомоществуватели; търсене на възможност за включване в проект. 

 

ИДЕЕН ПРОЕКТ – определяне на тема за годината / от 

организаторите и институциите, съпричастни към конкурса/ 

ТЕМА НА КОНКУРСА „ НА МИРА В СВЕТА” ЗА 2020 - 2021 г  : 

„ЦЕНАТА НА МИРА” 



 

МАЩАБ НА КОНКУРСА /за 2020 - 2021 г/ –  на национално ниво с 

международно участие 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ -  учащи се , на три възрастови групи : 

І – ІV клас ; V – VІІ клас ; VІІІ – ХІІ клас 

 

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ ИЗКУСТВА /за изява на таланта/: – 

литература - есе, малък разказ, стихотворение; 

изобразително изкуство; 

фотография. 

ВНИМАНИЕ ! 
 

ПРЕДВИД ЗДРАВНИТЕ МЕРКИ,  

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ ПРОМЕНЯ ДАТИТЕ, 

ЗАЛОЖЕНИ В СТАТУТА НА КОНКУРСА: 

 

ЕТАПИ И СРОКОВЕ / за 2020-2021г./ 

Обявяване – 15.12.2020 г. - чрез достъп до училищата и 

институциите, медиите – местни вестници и телевизии, писма до 

директорите на училищата и институциите/, ОДК, ОМЦ…/, местните 

радия. 

 

Предаване на конкурсните материали– до 28.02.2021 г.; 
Следва работа на съответните журита. 

 

Обявяване на резултатите – 31.03.2021 г., чрез интернет-

сайта на Община Бургас и други сайтове 

 

Връчване на наградите – 11.05.2021г. – 

Участниците, които няма да могат да присъстват на връчването, ще 

получат наградите си по пощата до 24- и май, 2021 г. 

НАГРАДИ : ще бъдат присъдени І, ІІ, ІІІ-то място за всяка възрастова 

група и всеки вид изкуство; ще бъдат учредени специални награди. 

Наградите ще бъдат – вимпели, грамота, книги, албуми, диплом за 

участие, отличителни знаци, публикации във военните вестници и 

списания, участие в обща екскурзия / до паметни исторически обекти/ 

съвместно с членове на СОСЗР, СВВБ ….. 

 

Ще бъде изработена специална емблема на конкурса.  

 



ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В КОНКУРСА ДА ИЗПРАЩАТ  

СВОИТЕ МАТЕРИАЛИ НА АДРЕС: 

8000 Бургас, ул „Христо Ботев” № 48 , Гарнизонен военен клуб,  

За конкурса  „НА МИРА В СВЕТА” /СОСЗР, стая №4, СВВБ, стая №5/ 

Телефони за справки :  0899258757, 0879169874 – Ася Бороджиева 

 

ИЗИСКВАНЕ : 

1. Материалите да бъдат  в плик, в който да бъде поставен друг по-

малък плик с трите имена на участника и класа в който учи - 

     за определяне на групата за участие ; тел., домашен адрес. 

2. Посочете трите имена на ръководителя и точния адрес на 

училището, в което учите – за получаване на наградите по 

пощата. 

Пример:     - пощенски код на населеното място 

                        -  населено място /град, село/; община, област 

                        -  име и точен адрес на училището /читалище, ОДК, кръжок/ 

                        -  трите имена на ръководителя /класен ръководител, р-л на  

                            кръжок, директор – по избор/; тел. на посочения ръководител 

 

Краен срок – 29- ти февруари 2021 г. 

 

 ЧАКАМЕ ВАШИТЕ ТВОРБИ ! 

БЪДЕТЕ ИСКРЕНИ И ДРЪЗНОВЕНИ ! 

НА ДОБЪР ЧАС ! 
 

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ 

 

 

 

 

 
 


