
 

Рег. № 1983р-5575/19.04.2018 г. 

   
 

П Р А В И Л А 
 

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 

„С ОЧИТЕ СИ  ВИДЯХ БЕДАТА“ 

 

I. ЦЕЛИ 

 

 Да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията 

на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, основни познания за 

рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, дейностите на 

Единната спасителна система; 

 Да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя; 

 Да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за 

оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на 

околната среда; 

 Да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби 

при децата и учениците; 

 

II.  ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ 

 

Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни 

познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска 

помощ, дейностите на Единната спасителна система; 

 

III. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

Участниците в конкурса са разпределени в три възрастови групи: 

 Първа група – от 7 до 10 години; 

 Втора група – от  11 до 13 години; 

 Трета група – от 14 до 18 години. 

        

IV. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИЦИ 

 

Конкурсът дава равен достъп за участие  на всички деца и ученици, разпределени в три 

национални и една международна категория, с оглед най-обективното определяне таланта, 

знанията и уменията на участниците. 

Първа категория: Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете 

за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование.  

Втора категория: Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по 

изобразително изкуство. 

Трета категория: Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и 

домове за деца в неравностойно положение. 



 

Четвърта категория: Международни участници, партньори в Откритото частично 

споразумение за големите рискове към Съвета на Европа /EUR-OPA/. 

 

V.  ОПИСАНИЕ НА РИСУНКАТА 

 

Всяка рисунка трябва да бъде придружена с кратко описание, на отделен лист на 

български или английски език, което да е прикрепен към гърба ѝ. Не се поставят по лицевата 

част на рисунката етикети или други надписи, нарушаващи нейната визия или удостоверяващи 

авторство. 

 

VI. ТЕХНИКА 

    

По избор на участника. 

 

VII.   ФОРМАТ 

 

Рисунката трябва да бъде с размер на листа 35/50 cm, без да е паспартирана.  

 

VIII. ДАННИ НА ГЪРБА НА РИСУНКАТА 

 

На гърба на рисунката е необходимо да бъдат посочени следните данни за участника в 

конкурса: 

 Име, презиме и фамилия; 

 Възраст; 

 Точен адрес /държава, град, село, община, област, пощенски код, улица, 

блок, номер, телефон за връзка/; 

 Училище, педагогически ръководител, телефон за връзка. 

 

IX. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

 

Конкурсът за детска рисунка „С очите си видях бедата“ се провежда в три етапа: 

Общински етап: В общинския етап на конкурса участват деца и ученици от всички 

възрасти от първите три категории. Рисунките се изпращат до съответната Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ /РСПБЗН/, по местоживеене. Крайният срок 

за провеждане на общинския конкурс е 30 април. 

Областен етап: В областния етап на конкурса участват всички рисунки, класирани на 

първите три места във всяка възрастова група и категория на общинските конкурси в 

съответната административна област. Те се изпращат за участие в Регионалната дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ /РДПБЗН/. Крайният срок за провеждане на 

областния конкурс е 31 май. 

Срокът за изпращане на класиралите се рисунки на първите три места от всяка 

възрастова група и категория в областния конкурс до сектор „Превантивна дейност” към 

Дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол“ /ДКИПК/ при Главна дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ /ГДПБЗН/ –  МВР е 30 септември. 

Национален етап: Националният етап от конкурса за детска рисунка „С очите си видях 

бедата” се провежда през месец октомври. До участие се допускат класиралите се в областния 



 

етап на конкурса и всички международни участници, попадащи в ЧЕТВЪРТА категория. С 

рисунките на победителите в националния конкурс се организира международна изложба и се 

провежда официална церемония по награждаване на победителите и отличените. 

 

Х. ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ 

 

Оценяването и награждаването на изпратените за участие в конкурса рисунки и на трите 

етапа се извършва от минимум тричленно жури, с участието на представители на 

организаторите, специалисти в областта на изобразителното изкуство и други. Състава на 

журито и неговите задачи за изпълнение се определят със заповед на организатора. 

На общинския и областен етап се излъчват първа, втора и трета награда във всяка 

възрастова група от първите три категории. 

На националния етап се излъчват първа, втора и трета награда в първа и втора 

възрастова група от първите три категории. 

В трета възрастова група – от 14 до 18 години, на националния етап от конкурса, в 

първите три категории се присъжда само първо място и две поощрителни равнопоставени 

награди. 

На националния етап на конкурса, в четвърта категория се излъчва първа, втора и трета 

награда във всички възрастови групи. 

 

Участниците от трета възрастова група – от 14 до 18 години в първа, втора и трета 

категория, заели първо място в конкурса се ползват с предимства и право на стипендия по 

програмата за насърчаването на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби – 

на основание Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби, обн. ДВ бр. 111, 2003 г., изм. ДВ бр. 51, 2005 г., изм. ДВ бр. 14, 2006 г., изм. ДВ бр. 37, 

2006 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2009 г., изм. ДВ бр. 107 от 2011 г., изм., бр. 48 от 2013 г., бр. 62 от 

12.07.2013 г., изм. и доп., бр. 36 от 25.04.2014 г., в сила от 25.04.2014 г. 

 

Забележка: 1. Всички автори се съгласяват да преотстъпят на ГДПБЗН – МВР 

НЕизключителните права за разпространение и публично показване на изпратените за участие в 

конкурса  „С очите си видях бедата“ детски рисунки. С участието си декларират съгласие 

произведенията им да останат на съхранение в ГДПБЗН – МВР, като организаторите запазват право 

да ги използват за организиране на изложби, да ги популяризират в печата и електронните медии, да 

ги предоставят за изработване на обучителни, комуникативни и други графични материали, участие в 

международни срещи и др., категорично с НЕкомерсиални цели и съобразено с изискванията на Закона 

за авторското право. 

2. Авторите, изпратили рисунки за участие в конкурса  „С очите си видях бедата“, могат да 

декларират съгласието си за използване на авторското право на творбите им за благотворителните 

кампании и инициативи на ГДПБЗН – МВР, чрез попълване на декларация-съгласие (Приложение 1). 
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Приложение 1 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ 

 

Съгласно чл. 35 от Закона за авторските права и сродните му права за използване на 

авторското право на рисунки от международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях 

бедата“ – 20….. г. 

 

От…………………………………………………………………………………………..…...  

с постоянен адрес……………………………………………….……………………………..………., 

в качеството си на автор/родител/настойник: 

 

1. Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за авторските права и сродните му права 

безвъзмездно и за неограничен период от време преотстъпвам на Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), с адрес гр. София 1309, ул. „Пиротска“ 171А 

(в качеството ѝ на организатор на международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях 

бедата“), имуществените авторски права върху изпратените от мен рисунки за участие в 

международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ – 20….. г., за целите на 

благотворителните кампании и инициативи, провеждани от ГДПБЗН. 

 

2. Давам съгласието си за използване на авторското право по т.1 за провеждането на 

благотворителни изложби и търгове за подпомагането на: 

- деца на загинали или пострадали при изпълнение на служебните си задължения 

служители от ГДПБЗН; 

- деца на загинали или пострадали, настоящи или бивши служители на ГДПБЗН, 

изпаднали в тежко материално положение. 

  

3. Декларирам, че съм собственикът на тук посочените права и права от страна на 

трети лица не съществуват. 

 

Гр..................................       Декларатор: …………………… 

Дата .............................                     /……………...................../ 

            Родител/настойник:…………… 

                              /……………...................../

  

 

Забележка: 

- За лица до 14-годишна възраст заявлението се попълва и подписва от 

родител/настойник; 

- За лица от 14-годишна до 18-годишна възраст заявлението се попълва и подписва от 

лицето и се преподписва от родител/настойник; 

- За лица над 18-годишна възраст заявлението се попълва и подписва от лицето. 

- Подпомагането на децата с финансови средства, набрани от благотворителните 

изложби и търгове по т.2, се извършва съгласно утвърдените от директора на ГДПБЗН 

правила за подпомагане чрез благотворителни кампании и инициативи, с рег. № 1983р-

9498/20.06.2017 г. 


