
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

С Т А Т У Т 

 

на Общински конкурс  

за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“ 

 

Общинският конкурс за детска рисунка е посветен на празника на 

лозаря и винаря – Трифон Зарезан и ще се проведе за първа година в нашата 

община. 

І.Цел: 

1. Да съхрани и популяризира българския народен обичай„Трифон 

Зарезан“; 

2. Да стимулира развитието на детското творчество и въображение в 

областта на изобразителното изкуство; 

3. Да предостави поле за изява на общинско ниво на всяко желаещо дете. 

 

ІІ.Условия на конкурса: 
1. Общинският конкурс за детска рисунка ще се проведе в раздел 

изобразително изкуство; 

2. Тематичен обхват- обреди и ритуали за „Св. Трифон Зарезан“ в нашия 

край, както и предания и митове, свързани с плодородието, с виното и 

винопроизводството; 

3. Конкурсът ще се проведе в четири възрастови групи: 

 I възрастова група - 4 – 6 год.; 

 II възрастова група - 7 – 10 год.; 

 III възрастова група  - 11 – 14 год.; 

 IV възрастова група -15 – 18 год. 

4. Рисунките да бъдат с размер А 4, блок №4 или картон с формат 35 х 

50 см./ без паспарту/, без ограничение на бои и техниката; 

5. Всеки участник може да участва с не повече от две рисунки. Не се 

приемат за участие в конкурса колективни творби; 

6. Рисунките трябва да се изпратят в срок до 27.01.2021 г. на 

адрес:гр.Брегово, пл. „Централен“ №1, в сградата на общинска 

администрация – Брегово. 

ОБЩИНА БРЕГОВО 

Местна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

Център за работа с деца 

 



 На гърба на всяка рисунка трябва да има задължително следната 

информация: 

 Трите имена на автора и възраст /години/; 

 Името на институцията, която представлява, точен адрес и 

телефон; 

 Трите имена на ръководителя,телефон,е-mail. 

За участие в конкурса няма да се допускат рисунки без 

Декларация от родител, по образец! 

Рисунките, които участват в конкурса не се връщат!  

Награди ще получат класираните на І, ІІ, ІІІ място в четирите  

възрастови групи. Ще бъде връчена и Специална награда на Кмета на 

община Брегово. Всички участници ще получат грамота за участие. 

 

Журирането ще се извърши на 28.01.2021 г. от комисия в състав: 

Председател: Владимир Атанасов-учител по изобразително изкуство 

Членове: 1.Кремена Гогорицова – зам.кмет на община Брегово 

2.Лора Сурчелова - Секретар на МКБППМН при община Брегово 

3.Татяна Стойкова -Директор ЦРД при община Брегово 

4.Захарина Лазарова- Директор на ДГ“Детелина“ гр. Брегово 

 

Наградените творби  ще бъдат експонирани в художествена изложба 

„Св. Трифон Зарезан“ в сградата на общинска администрация –Брегово. 

Церемонията по награждаването ще се състои на 01.02.2021 г. във 

фоайето на сградата на общинска администрация по график, при 

спазване на всички противоепидемични мерки. При промяна ще 

получите информация своевременно! 

 За допълнителна информация:тел:0894 426141, Лора Сурчелова- 

секретар на МКБППМН при община Брегово. 

Окончателният протокол с наградените участници и графикът за 

награждаване ще бъде публикуван на официалния сайт и Фейсбук 

страницата на община Брегово. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До секретаря  

на МКБППМН 

гр. Брегово 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Долуподписаният 

родител:..................................................................................................................... ........................................................................... 

(трите имена на родителя/ настойника) 

 

Заявявам, че съм СЪГЛАСЕН синът ми/ дъщеря ми................................................................. ....................................................... 

                                                                                                (трите имена на ученика)       

институцията, която представлява..........................................................................................възраст................................................. 

 

адрес:..................................................................................................... ................................................................................................ 

e-mail:………………………….да участва в Общински конкурс „Св.Трифон Зарезан”, организиран от община Брегово. 

    

Декларирам, че доброволно предоставям личните данни в настоящата декларация по смисъла на ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/ 679 

на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.и Закон за закрила на детето. Личните данни в настоящата декларация се 

събират и обработват само и единствено за целите на горепосочения конкурс. 

СЪГЛАСЕН СЪМ  детето ми да бъде снимано и снимките да бъдат използвани само за популяризирането на конкурса,всайта на 

община брегово: ……………………………и на фейсбук страницата на …………………….. 

 

 Дата....................................                                                                  Подпис на родителя/  настойника........................................ 

 

 

(Следващата графа се попълва САМО от ученици, които имат навършени 16 години) 

 

Долуподписаният ученик....................................................................................................... ............................................................, 

Декларирам, че имам навършени 16 (шестнадесет) години и доброволно съм предоставил(а) личните данни в настоящата 

декларация, по смисъла на ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закон за 

закрила на детето. Давам съгласието си бъде сниман и снимките да бъдат използвани само за популяризирането на 

конкурса,всайт на община брегово: ……………………………и на фейсбук страницата на …………………….. 

 

Дата....................................                                                                    Подпис на ученика......................................... 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА,СЪПЪТСТВА ВСЯКА РИСУНКА И Е 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ. 
 

 

 

 

 


