
 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ГРАД МИЗИЯ 
 

                                                                СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ 
 

 

                                     КОНКУРС 

 

 
 

                    

       ЦЕЛИ: 

Формирането на ценности като родолюбие и национално самочувствие, изграждането на 

положително отношение към българската история от периода на освободителното 

движение и към героите от Освобождението, познаването на конституционно 

определените национални символи – знаме, химн и герб на Република България, и 

възпитаването на подрастващите в уважение към тях. 

Конкурсът е посветен на 145 години от Освобождението на България. 

 

   РЕГЛАМЕНТ: 

Право на участие имат всички деца и  ученици от подготвителни за училище групи  

в ДГ до ХII клас. 

Възможно е участие и в двата раздела. 

 

 ПЪРВИ РАЗДЕЛ: ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО: 

                 Участниците в този раздел се разделят в следните възрастови групи: 

▪ I – ва група –  ПГ /5- 7 г./ 

▪ II – ра група – от I до III клас 

▪ III - та група – от IV до VII клас 

▪ IV- та група – от VIII до XII клас 

          

 Всеки участник може да изпрати не повече от 2 творби с размер 35/50 см. Допуска се 

използването на всички видове техники на изобразителното изкуство – акварел, 

темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж. 

ВТОРИ РАЗДЕЛ: МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Участниците в този раздел се разделят в следните възрастови групи: 

▪ I - та група – от IV до VII клас 

▪ II - та група – от VIII до XII клас 

 

Презентациите да са до 20 слайда на компютърна програма по избор, изпратена на e-

mail  cplr_mizia@abv.bg  

    „ БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА…“ 
 

 

mailto:cplr_mizia@abv.bg


Да не си изпращат работни файлове /папки/, а само крайният продукт.  

Да бъдат естетически и технически оформени по тематиката. 

Ще се поощрява използването на авторски материали. 

 

На творбите в Раздел I  е необходимо да бъдат отбелязани: 

➢  Трите имена на автора; 

➢  Възраст; телефон за връзка 

➢  Училище или детска градина; 

➢  Ръководител/учител; 

➢ Адрес на подателя; 

Следва да бъдат изпратени най-късно до 28.02.2023 г. на адрес: 

3330 гр. Мизия 

Област Враца 

ул. “Петко Банков”- 1А 

ЦПЛР – Мизия, тел. 0888221541 

Презентациите в Раздел II изпращайте като прикачен файл и информация: 

➢  Трите имена на автора; 

➢  Възраст; телефон за връзка 

➢  Училище или детска градина; 

➢ Адрес на подателя; 

 

 най-късно до 28.02.2023 г. на посочения e-mail . 

 Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 07.03.2023 г. на facebook страницата на 

центъра и страницата на Община Мизия. 

 За всеки раздел и за  всяка възрастова група ще бъдат раздадени по 3 награди – за І, ІІ и 

ІІІ място. Творбите, изпратени за участие в конкурса остават на съхранение във фонда 

на ЦПЛР - гр. Мизия 


