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XXVII ОБЩИНСКИ КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРИЯ” 

 

Посвещава се на  

1342 години от създаването на Българската държава  

и 147 години от Априлското въстание 
 

РЕГЛАМЕНТ 

Конкурсът „Моята България” има за цел да стимулира развитието на детското творчество и 

въображение, да даде възможност на участниците да покажат своите дарования  в избраната 

от тях област на изкуството и науката.  
  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

В конкурса участват деца и ученици само от община Балчик, 

разпределени в четири възрастови групи: 

І-ва възрастова група, 6 г. III-та възрастова група, 11-14 г.  

ІІ-ра възрастова група, 7-10 г. IV-та възрастова група, 15-18 г. 

Задължително условие е творбите /проектите/ за конкурса да са авторски - 

самостоятелно подготвени от децата и учениците! 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО“ 

 лично творчество – авторско стихотворение, разказ, есе; 

 рецитаторско майсторство; 

Творбите да са посветени на България, на нейните национални герои, природни  

забележителности, традиции, обичаи, празници.  
 

НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ 

Рисунките да бъдат тематични, изработени на картон с размер до 35/50 см., без паспарту. 

Материали и техника по избор. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО“ 

Пана, пластики, керамика, текстил, обемни фигури и други.  

Материали, техника и формат по избор на участника.  
 

НАПРАВЛЕНИЕ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО“ 

Раздели: народни танци, съвременни танци, мажоретни танци;  

Участието е индивидуално и/или колективно (формации, състави, групи).   

 индивидуални изпълнители - представят се с един танц до 3 мин.  

 формации, състави и групи - представят се с до два танца до 8 мин. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „МУЛТИМЕДИЯ“  
Участниците изработват и представят завършен софтуерен продукт (компютърна 

презентация, слайдшоу или видеоклип), който да демонстрира представяне по избрана тема 

свързана с България (история, природа, традиции, обичаи, празници, наука, спорт, 

изкуство и др.). Технически изисквания: презентация – минимум 15 слайда, слайдшоу до 5 

мин., видеоклип до 3 мин. Проектите се изработват със софтуер по желание. 
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НАПРАВЛЕНИЕ „ФОТОГРАФИЯ“  
Всеки ученик може да участва с до три броя лично направени от него фотографии.  

Файловете са цветни или черно-бели, формат *.JPG, размер до 5 MB.  

Фотографиите представят България (природа, история, празници, обичаи и др.). 

Не се допускат компютърно обработени фотографии, поставяне на надписи, рамки и 

дата върху тях.  

 

СРОК ЗА ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА  

И ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ 

  
 

до 16:30 часа на 18.04.2023 година /вторник/ за направления: 

“Мултимедия“, „Фотография“,  

„Литературно творчество“, „Танцово изкуство“; 
 

до 16:30 часа на 21.04.2023 година /петък/ за направления: 

 „Изобразително изкуство“ и „Приложно изкуство“; 
 

 

Проектите от направления: “Мултимедия“ и „Фотография“ се изпращат на e-mail: 

konkurs@odkbalchik.net , или се носят на технически носител (CD, flash memory) в сградата 

на ЦПЛР – ОДК Балчик, ул. „Кирил и Методий“ 7, не по-късно от обявения срок!   

 

Проектите от направления: „Изобразително изкуство“ и „Приложно изкуство“ 

задължително се носят в сградата на ЦПЛР – ОДК Балчик, ул. „Кирил и Методий“ 7,  

не по-късно от обявения срок!   

 

Музиката от направление „Танцово изкуство“ се изпраща на e-mail: 

konkurs@odkbalchik.net , или се носи на технически носител (CD, flash memory) в сградата 

на ЦПЛР – ОДК Балчик, ул. „Кирил и Методий“ 7, не по-късно от обявения срок!   
 

 

В А Ж Н О !  

Конкурсни творби/проекти/, пристигнали след определения срок,  

НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ И ЖУРИРАНИ ! 

 

 

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

 

20.04.2023 г. от  14.30 ч. в ЦПЛР – ОДК Балчик  

            Конкурс и награждаване на отличените в направления „Мултимедия“ и 

„Фотография“. 

   

25.04.2023 г. от  14.00 ч. в  НЧ „В. Левски - 1959“, гр. Балчик  

   Конкурс и награждаване на отличените в направление „Литературно 

творчество“. 

 

26.04.2023 г. от  14.00 ч. в  НЧ „В. Левски - 1959“, гр. Балчик 
   Конкурс и награждаване на отличените в направление „Танцово изкуство“. 

 

03.05.2023 г. от  14.30 ч. в  ЦПЛР – ОДК Балчик 
   Откриване на изложба „Моята България“ и награждаване на отличените в 

направления „Изобразително изкуство“ и „Приложно изкуство“. 
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