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До Директора на  

СУ „Васил Левски“ гр. Главиница 

ОбУ „Иван Вазов“ с. Зафирово 

ОУ „Отец Паисий“ с. Стефан Караджа“  

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сокол 

ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница 

 

 

Относно: Провеждане на конкурс на тема: „ПЪСТЪР, ШАРЕН ВЕЛИКДЕН“ 

 

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

ОРГАНИЗИРА КОНКУРС НА ТЕМА 

„ПЪСТЪР, ШАРЕН ВЕЛИКДЕН“ 
 

 

I.  ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: 

 Великден е най-богатият на смисъл и ценности празник. Символизира нашата вяра в 

доброто и новото начало. Ученето на младите хора на добротворство, на проява на милосърдие 

и на състрадание към всяко живо същество, осигурява благоприятна среда за развитието на 

подрастващите и е начин за превенция на противообществените прояви и недопускане на 

агресивно поведение. 

 

II. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 

 В конкурса имат право да участват деца от групите на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Главиница и ученици от 1 до 7 клас в общинските училища. Всяка група / клас може да участва 

само с една творба като групова работа. Няма да се допускат индивидуални участия.  

Всяка творба трябва да съдържа информация за участниците:  

 детска градина и група / училище и клас; 

 телефон за контакт на ръководителя. 

 

Участниците ще бъдат разпределени в следните три възрастови групи: 

 Първа възрастова група: Детска градина; 

 Втора възрастова група: I – IV клас; 

 Трета възрастова група: V – VII клас. 
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III. НАПРАВЛЕНИЕ: ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО – УКРАСЕНО ЯЙЦЕ ИЛИ 

ТЕМАТИЧЕН СУВЕНИР - Материали и техника по избор. 

 

IV. ОЦЕНЯВАНЕ: 

Оценяването ще се извърши от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община 

Главиница. 

Срокът за предаване на творбите е до 20.04.2022г. /включително/ в деловодството на 

Община Главиница. 

Класираните участници ще бъдат уведомени по телефона за дата и място на 

награждаване. 

 

За въпроси и допълнителна информация: 

Секретар на МКБППМН - Севил Бедри – 0883508059 

 

 

 

 

С уважение, 

Неждет Джевдет 

Кмет на Община Главиница 
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