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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД 

ОБЩИНА САНДАНСКИ 

ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” – ГР.САНДАНСКИ        

                                                                                                                                                                      

XIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА                       

„ПОД ДЪГАТА НА ДЕТСТВОТО“ 

 

СТАТУТ 

 

Цели: 

 1.Да се стимулират и развиват способностите на деца с изявени 

дарби в областта на изобразителното изкуство. Да се стимулират 

творческата енергия, креативното мислене и въображението на 

учениците. 

 2.  Да се  приобщят  учениците към проблеми като:  

 Опазване на културно-историческото наследство 

 Опазване на околната среда 

 Етническа, религиозна и социална толерантност 

 Права на детето. 

 3. Да се създадат условия за формиране и затвърждаване на 

умения за свободно изразяване чрез образи на собствени мисли, 

чувства и отношения. 

 4. Да се създадат условия за формиране на ценностна система и 

качества свързани с етническа толерантност, съпричастност и 

уважение към другите. 

 5. Да формира нагласи за съжителство на хора от различни 

религиозни, езикови и културни общности, като условие за 

функциониране на демократичните общества в съвременния свят. 



                                                                                                              

Регламент: 

 

 Право на участие в конкурса имат всички ученици от І до XII 

клас. 

 Всеки участник може да представи максимум три рисунки 

специално създадени за конкурса. Размер на творбите - 35/50 см. 

Участниците могат да използват материали и техника по избор. 

  

Примерни теми: 

 

Опазване на културно-историческото наследство 

 

1. Послания от далечното минало 

2. Съвременно изкуство и изкуство на миналото – диалог на 

хармония и контрасти 

3. Опазването на световното културно наследство – дълг към 

паметта на човечеството                                    

4. Световни културни паметници застрашени от изчезване 

5. Културно-историческо наследство под закрилата на Юнеско 

 Световното наследство на Юнеско в Европа, Африка, 

Северна и Южна Америка, Азия и Австралия 

 Български паметници под закрилата на Юнеско (Боянска 

църква, Ивановски скални църкви, Казанлъшка гробница, 

Мадарски конник, Несебър, Рилски манастир, Свещарска 

гробница) 

 Нематериално културно наследство (Нестинарството,            

кукерските игри - фестивалът „Сурва“, традицията да се тъкат 

чипровски килими, мартеницата, феноменът „Бистришки баби“) 

6.Трудът на археолога 

7.Българските старини 

8.Изчезналите цивилизации 

9.Поглед към праисторическото изкуство                                  

10.Фолклорни традиции 

 

Опазване на околната среда 

 

1.Аз обичам природата  

2.Да спасим планетата Земя 



3.Бъдещето на синята планета 

4.Биомногообразието – залог за живот 

5.Застрашената природа 

6.Чуй Земята                       

7.Човек и природа – заедно  

8.Красотата на природата 

     9.Чиста земя, бистра вода, ведро небе! 

         10. Чудният свят на океанските дълбини  

     11. Тропическите гори – зеленото богатство на планетата 

     12. Единствен свят, не го унищожавайте! 

     13. Да живеем екологично                                                            

                                                                                

Етническа,религиозна и социална толерантност  

 

1.Аз съм толерантен към различните от мен /към хората от друг    

етнос / друга религия / 

2.Да бъдем добри към хората в неравностойно положение                 

/социално слаби; хора с увреждания; деца без родителска грижа/  

 

Права на детето 

 

1.Децата трябва да бъдат закриляни и да получават грижите, 

които им се полагат за тяхното благоденствие                           

2.Децата трябва да растат в безопасна околна среда 

3.Всички трябва да бъдат равни / без значение  на пол, възраст, 

раса или етническа принадлежност / и т.н. 
 

Забележка: За повече информация и идеи виж Конвенция на ООН за права на 

детето и Закон за закрила на детето. 
 

                                                                                                                                              

На гърба на всяка творба трябва да има следната информация:     

 Трите имена на автора  

 Възраст и клас 

 Училище или извънучилищно звено 

 Селище и точен адрес  

 Име и фамилия на учителя по ИИ  

 Телефон за връзка  

 



            

Класирането на детските творби ще бъде в две категории: Първа 

категория /за участници от учебни заведения/ и Втора категория 

/за участници от частни школи за ИИ, школи за ИИ към ОДК и др./  

в следните възрастови групи:  

    

І възрастова група – I – IV клас 

ІІ възрастова група – V – VIII клас 

ІІІ възрастова група – IX – XII клас 

                                                                                                   

Класираните ученици ще получат медал, грамота и 

предметна награда. Най-добрата колекция от рисунки ще 

бъде отличена със специална награда - плакет. 
 

 

Творбите не се връщат. Изпратените детски рисунки и всички  

права върху тях остават запазени за организаторите. Желаещите да 

участват в конкурса трябва да изпратят своите творби до 31.03.2020 г. 

на адрес:  

Гр.Сандански – 2800  

обл.Благоевград 

ул.”Малaшевска” №4  

ІІІ ОУ “Христо Ботев”                                                                     

Антон Костадинов – старши учител по изобразително изкуство 

   За контакти и информация:GSM - 0885296390 

 

Наградените и подбрани от журито рисунки ще бъдат 

експонирани в ІІІ ОУ “Христо Ботев” – гр.Сандански. Изложбата ще 

бъде открита на 24.04.2020 год.  

Организаторите пожелават успех на всички участници в 

конкурса.                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                           

              

             



         

 ПРОГРАМА                                                                                                        
ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В XIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС                                  

ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ПОД ДЪГАТА НА ДЕТСТВОТО“                     

23 -  24.04.2020 г. 
 

23.04.2020 г.                                                                               
12.00 ч. – Посрещане на наградените в конкурса и 

участниците в пленера и настаняване в хотел. /Разходите за 

пътни и нощувка са за сметка на участниците. На желаещите 

ще бъде оказано съдействие при избора на хотел и при 

настаняването им./; 

13.00 ч.- Посещение на Археологическия музей, прилежащите  

археологически обекти и църквата „Свети Георги”; 

14.00 ч. -  Посещение на градската художествена галерия 

15.00 ч. -  Разходка в градския парк /разходка край езерото, 

разглеждане на монументалните скулптурни творби, 

фотопленер/.                                                                             
 

                                                                                                                            

24.04.2020 г.                                                                                                         
09.00  ч. – Провеждане на пленер – живопис „Вълшебната 

палитра” /Мероприятието ще се проведе в градския парк/;                                                                                      

15.00 ч. – Провеждане на конкурс за детска рисунка на асфалт 

„Аз вярвам в чудеса!“ /Мероприятието ще се проведе в двора 

на  III ОУ „ Христо Ботев “  – гр. Сандански/;                                                       

17.00 ч. -  Откриване на изложбата и награждаване. 
 


