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Национален  конкурс  по гражданско  образование 

“Хората  -  еднакви  и  различни“ 

 
           ЦЕЛИ: 

• Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги 

стимулира към усвояването на знания, умения и компетентности, необходими за 

ролята им на граждани в съвременното общество; 

• Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с 

другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите;   

• Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото 

достойнство и ценност, равноправието и свободата. 

 

         УЧАСТНИЦИ: 

         Ученици от V до ХІІ клас от всички училища и центрове за подкрепа за личностно 

развитие. 

 

         РЕГЛАМЕНТ: 

         Конкурсът се провежда задочно. 

         Участниците развиват тема под формата на есе - до три стандартни страници.  

         Представят се три екземпляра, на хартиен носител. 

 

         Класирането се извършва в две възрастови групи: 

• І група    -   V – VІІ клас 

• ІІ група   -   VІІІ – ХІІ клас 

 

         ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

• Последователност и логичност на изложението; 

• Представяне на лична позиция; 

• Умения за аргументиране; 

• Оригиналност. 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

• Животът, като основна ценност; 

• Права на детето; 

• Грижа за защита на детето; 

• Детето в света на възрастните; 

• Семейството – права и отговорности; 

• Обществото, в което живея; 

• Деца в риск; 

• Моите връстници по света; 

• Децата – еднакви и различни (пол и раса, религия и култура, възгледи, 

националност, социален произход); 

• Европа – нашият общ дом; 

• Свободата днес. 
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 Конкурсните работи се придружават с информация за:  

- наименование на конкурса и годината на участие; 

- трите имена на участника; 

- клас и възраст;  

- училище, ЦПЛР, учител-консултант;  

- точен адрес, телефон и имейл;  

- декларация за информиранo съгласие (приложение към статута). 

 

По желание авторите могат да изпратят фотография, рисунка  или колаж, отговарящи 

на темата на разработката. 

Желателно е да се посочи името на учителя-консултант, активно подпомогнал 

участника. 

Класираните на първо, второ и трето място във всяка възрастова група ще бъдат 

поощрени с грамоти и материални награди.  

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Националния конкурс по 

гражданско образование „Хората – еднакви и различни” ще бъдат обработени и използвани 

единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно 

изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането 

на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на 

Национален дворец на децата. 

Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се 

осъществяват писмено на адреса на Национален дворец на децата – София 1309, бул. 

Александър Стамболийски 191 или на електронен адрес: npc.bg@abv.bg 

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на 

Националния дворец на децата, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в 

електронните и печатните медии. 

С участието си в конкурса, всички участници се съгласяват с условията му. 

Крайният срок за изпращане на творбите е 25.11.2022 г. на адрес: 

1309 София, бул. Александър Стамболийски 191 

Национален дворец на децата, ст. 201 

За  конкурса “Хората – еднакви и различни”  

Конкурсните материали не се връщат. Могат да бъдат използвани за учебни, 

представителни и благотворителни цели.  

За допълнителна информация: тел.: 02/ 920 23 17 в. 408, 404 

Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 

16.12.2022 г., в 11.00 часа в Националния дворец на децата. 

Награди, неполучени в срок до 3 месеца след обявяване на резултатите, остават в 

наградния фонд на НДД.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информирано съгласие 

на родител /настойник/ попечител на участник 

в конкурс/фестивал/състезание, изява на НДД/МОН 

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………, 

(име, презиме, фамилия на родителя/настойника/попечителя) 

с адрес: ………..…………………………………………………………………………………, 

телефон: …………………………, родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) 

на ……………………………………………………………………………………………...…,  

(име, презиме, фамилия на детето / ученика) 

който/която е ученик/ученичка от……………клас в ………………..……………………….. 

…………………………………………………………………………………............................. 

(наименование на училището, населено място, област) 

 

I. Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните данни на сина 

ми/дъщеря ми (три имена, дата на раждане, училище, клас, населено място, резултати 

/класиране/ от проведена изява (конкурс/фестивал/състезание), а именно за участие в 

........................................................................................................................................................... 

през учебната 2022/2023 година, в това число и с цел осигуряване на публичност и 

популяризиране на постиженията на участниците в провеждани изяви. 

2. Запознат/а съм, че администратор на личните данните е директорът на 

институцията, в която се организира и провежда изявата, както и с координатите за връзка 

с него.   

3. Наясно съм, че обработването на личните данни е необходимо за организирането 

и провеждането на цитираната по-горе изява.  

4. Запознат/а съм, че популяризирането на резултатите на участниците се извършва 

въз основа на свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие от 

родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за детето/ученика, чрез 

подаване в институцията провеждаща изявата, на декларация за информирано съгласие за 

публикуване на: 

  4.1.резултатите /класирането/ на детето/ученика в проведената изява/ 

конкурс, състезание, фестивал/, ведно с личните му данни (трите имена на ученика, 

училище/институция, клас, населено място); 

  4.2.снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на 

събитието. 

      5. Запознат/а съм, че при липса на изрично изразено съгласие: 

5.1. по т. 4.1. – резултатите /класирането/ в проведената изява на 

конкретното/конкретния дете/ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо 

имената на детето/ученика; 



5.2. по т. 4.2. – на детето/ученика се предоставя възможност, да не бъде 

включено/включен в снимковия материал. 

6. Запознат/а съм, че фиктивният номер по т. 5.1. се предоставя на детето/ученика 

от провеждащата изявата институция и този номер е съответния номер от протокола на 

оценяващата комисия. 

7. Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава ІІІ на Общия регламент относно 

защитата на данните, които са правата на информация, достъп, коригиране, изтриване, 

ограничаване на обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на жалба 

до надзорен орган. 

8. Запознат/а съм, че правото на изтриване на публикувани лични данни, за които 

първоначално е декларирано съгласие, от родителя/настойника/попечителя, носещ 

родителска отговорност за детето/ученика, или от упълномощено лице, чрез писмено 

подаване на искане до директора на институцията, пред когото съгласието е декларирано. 

9. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще 

бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в 

областта на защита на личните данни и приложимото българско и европейско 

законодателство.  

10. Потвърждавам авторството на творбата. 

II. Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на сина ми/дъщеря 

ми,  ДЕКЛАРИРАМ, че съм: 

Съгласен/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) същият/същата да бъде 

сниман/а във видео- или фото-формат във връзка с участието му/й в горецитираната изява. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) за снетите изображения 

да бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел 

публичност на горецитираната изява. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) личните данни на сина 

ми/дъщеря ми (трите имена, училище, клас, населено място), ведно с резултатите му/ѝ 

/класирането/ от горецитираната изява за учебната …………………….. година, да бъдат 

обявени публично. 

 

Подпис на родителя: ………………………….…. 

 

Подпис на участника (ученика): …………….…… Дата: ………………………………. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информирано съгласие 

на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в конкурс/фестивал/състезание,  

изява на НДД/МОН 

 

Долуподписаният/ата 

……………………………………………………………………………..…..........................., 

(име, презиме, фамилия на ученика) 

ученик/ученичка от……………клас в …………..……………………………………..……... 

(наименование на училището, населено място, област) 

Дата на раждане: …………………………………. 

Във връзка с участието ми в ………………………………………………………………… 

......………………………………………………………………………………………........... 

(посочва се конкурсът/фестивалът/състезанието) 

 

I. Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни (три 

имена, училище, клас, населено място, резултати /класиране/ от проведена изява (конкурс, 

фестивал, състезание), а именно за участие 

в........................................................................................................................................................ 

през учебната 2022/2023 година, в това число и с цел осигуряване на публичност и 

популяризиране на постиженията на участниците в провеждани изяви. 

2. Запознат/а съм, че администратор на личните данните е директорът на 

институцията, в която се организира и провежда изявата, както и с координатите за връзка 

с него.   

3. Наясно съм, че обработването на личните данни е необходимо за организирането 

и провеждането на цитираната по-горе изява.  

4. Запознат/а съм, че популяризирането на резултатите на участниците се 

извършава въз основа на свободно изразеното ми, конкретно, информирано и 

недвусмислено съгласие, чрез подаване в институцията провеждаща изявата, на 

декларация за информирано съгласие за публикуване на: 

  4.1. резултатите /класирането/ ми в проведената изява /конкурс, състезание, 

фестивал/, ведно с личните ми данни (трите имена на ученика, училище/институция, клас, 

населено място); 

  4.2. снимки и/или видео с мое участие за целите и за популяризирането на 

събитието. 

5. Запознат/а съм, че при липса на изрично изразено съгласие: 



5.1. по т. 4.1. – резултатите /класирането/ в проведената изява на 

конкретното/конкретния участник се обявяват публично с фиктивен номер вместо 

имената му; 

5.2. по т. 4.2. – на участника се предоставя възможност, да не бъде включен 

в снимковия материал. 

6. Запознат/а съм, че фиктивният номер по т. 5.1. се предоставя на участника от 

провеждащата изявата институция и този номер е съответния номер от протокола на 

оценяващата комисия. 

7. Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава ІІІ на Общия регламент относно 

защитата на данните, които са правата на информация, достъп, коригиране, изтриване, 

ограничаване на обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на жалба 

до надзорен орган. 

8. Запознат/а съм, че правото на изтриване на публикувани лични данни, за които 

първоначално е декларирано съгласие, се упражнява от ученика, в случай че има 

навършени 16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ 

родителска отговорност за ученика, или от упълномощено лице, чрез писмено подаване на 

искане до директора на институцията, пред когото съгласието е декларирано. 

9. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) 

ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните 

актове в областта на защита на личните данни и приложимото българско и европейско 

законодателство. 

10. Потвърждавам авторството на творбата. 

II. Като ученик-участник (навършил 16 годишна възраст), ДЕКЛАРИРАМ, че съм: 

Съгласен/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) да бъда сниман/а във видео- 

или фото-формат във връзка с участието ми в горецитираната изява. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения 

да бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел 

публичност на горецитираната изява. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) личните ми данни 

(трите имена, училище, клас, населено място), ведно с резултатите ми /класирането/ от 

горецитираната изява за учебната …………………….. година, да бъдат обявени публично. 

 

 

Подпис на участника (ученика): ………………..…… Дата: ……………………………. 

 


