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Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов” - гр. София 

Младежки център – гр. Враца 

с подкрепата на  

Дирекция на природен парк Врачански балкан 

младежката група „Неформални видри“ организират: 

 
 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  

„МОЕТО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“ 

08-09.06.2019 г. 

 

I. Цели на форума 

 Да засили и насърчи интереса на учениците към екологията и биологичното 

разнообразие. 

 Да съдейства за изграждане на активно гражданско поведение, отговорност 

за опазването на околната среда. 

 Да осигури възможност за представяне на авторски идеи и тези, основани 

върху изследвания. 

 Да насърчи презентирането на разработени практики в екологията. 

 Да популяризира уникалната флора и фауна  на ПП „Врачански Балкан”. 

 Да стимулира разглеждането на конкретен екологичен проблем за определен 

регион и използвани практики за решаването му. 

 Да мотивира за създаване и развитие на сътрудничество между ученически 

екоекипи. 

 

II. Тематични направления 

1. Какво можеш да направиш за защитените природни обекти? 

2. Как би опазил въздуха, който дишаме, водите, които ползваме и почвите на 

които растат нашите растения? 

3. Какво можеш да направиш за битовите и промишлените отпадъци, които 

изхвърляме и енергията и източниците, които ползваме? 

4. Какво би направил, за да превърнеш средата, в която живеем, в едно по-

добро и красиво място? 

 

III. Общи положения 

Националният форум „Моето зелено бъдеще“ се организира от младежка 

група „Неформални видри, НПМГ и Младежки център – гр. Враца. Форумът се 

провежда със съдействието на ДПП „Врачански Балкан“. 

Във форума могат да вземат участие ученици от VIII до XII клас от страната, 

проявяващи интерес към екологията, живата и неживата природа и имат конкретен 

принос в нейното изучаване или опазване.  
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Участниците са разделени в следните две категории: 

1. Първа категория – разкази, есета и стихотворения 

2. Втора категория – фотографии, рисунки и комикси 

 Всички участници получават сертификат, а отличилите се – грамоти и 

материални награди. 

 В състава на журито участват представители на ДПП „Врачански Балкан“, 

преподаватели, еколози и други. 

 Материали за участие, които не отговарят на тематиката и изискванията, не 

се допускат до участие. 

 

IV. Условия за участия 

 Всеки участник в конкурса трябва да разработи творба в избраната от него 

категория по избрана тема от определените направления.  

 Разработената тема на проекта трябва да бъде конкретна и според 

възможностите на ученика (знания, умения, възраст). 

 Ясно изразена лична позиция по темата и послание на творбата. 

 

V. Изисквания за оформяне и представяне за подбор на творбите: 

1. Творбите задължително трябва да съдържат: заглавие, автор, училище, клас и 

ръководител (ако има такъв) и телефон за контакт. 

2. За разкази и есета  – до 2 стандартни страници (Times New Roman – 12pt, 30 

реда по 65 знака на ред), двустранно подравнени. 

3. Снимки - с висока резолюция (с ширина поне 1600 пиксела), като 

препоръчителен е .jpeg формат;  

4. Стихотворения – без ограничения в обема, Times New Roman – 12pt 

5. Рисунки и комикси с размери не по-малко от А4 (210/297см.) и не повече от 

50/70см. (посочените размери са без паспарту). Или сканирани такива цветно 

с резолюция не по-малко от 300 dpi. Няма ограничения относно техниката и 

жанра на творбите. Рисунките да не са пасартирани.  

 

Забележка: Необходимо изискване към участниците е да притежават всички права върху 

представените фотографии, рисунки, комикси и текстове, като гарантират, че те са техен 

оригинален труд, който не нарушава нечие авторско право и не са участвали в други 

състезателни формати. На класираните участници може да бъде изискана декларация за 

съгласието им техните резултати да бъдат публикувани и да бъдат фотографирани по 

време на събитието.  

 

VI. Оценка и класиране на проектите  

Оценяването на проектите се извършва от специализирана комисия за двете 

категории поотделно. При оценката се имат предвид следните критерии: (по точки) 

 ясно изразено послание на творбата 

 избор на актуален екологичен проблем за страната и района, в който 

живеят участниците 

 личен принос и новаторство при реализирането на проекта 
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 езикови компетентности  

 екологична и биологична култура  

 компетентност при излагане на проблема / ниво на изпълнение 

 презентационни умения и графично оформяне на материала 

 съобразяване на материала с поставените изисквания за оформяне 

 

Забележка: За формирането на финалната оценка се взима предвид и тяхното представяне 

по време на националната конференция „Моето зелено бъдеще“.  

 

VII. Срок за изпращане на проектите: 

До 06.03.2019 г. – изпращане на материалите за участие на адрес: 

my.green.contest@gmail.com 
 

Рисунките мога да се изпращат на адрес: ПК 3000, гр. Враца, ул. Тодор 

Балабанов 1, Младежки център Враца, за конкурса „Моето зелено бъдеще“, 

0884807053 

 

Забележка: След изпращането на електронното копие на Вашата творба, моля запазете 

оригинала, защото при класиране на следващ етап може да бъде изискан.  

 

VIII.  Провеждане на заключителния етап 
1. До 26.04.2019 г. – потвърждаване на участие от участниците на отличените 

материали чрез формуляр на адрес: 

2. Такса за участие няма. Командировъчните разходи са за сметка на участника 

(изпращащата институция / училище) 

3. Материалите могат да бъдат представяни от 1 или 2-ма участника и 1 

придружаващ учител във всяка категория и възрастова група 

4. Предварителна програма ще бъде изпратена на отличените за участие. 

 

IX. Провеждане на националния форум „Моето зелено бъдеще“ 

Участниците, чиито творби са сред наградените получават възможност за 

участие и представяне на своите материали по време на националния форум 

„Нашето екологично бъдеще“  
 

На 08.06.2019 г. 

1. Регистрация на участниците: 10:00 – 13:00 ч. 

2. Официално откриване на форума в Младежки дом гр. Враца – 13:00 ч. с 

кратка програма 

3. По желание, поход на територията на ПП „Врачански Балкан“ с игри – 13:00 

– 17:30 ч. 

4. Творчески работилници по направления: 18:00 – 19:00 ч. 
 

На 09.06.2019 г. 

1. Работни срещи и представяне на творби по секции: 

1.1. Сутрин: 09:30 – 13:00 ч. 
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1.2. Пресконференция / обедна почивка: 13:00 – 14:00 ч. 

1.3. След обяд: 14:00 – 16:30 ч. 

2. Награждаване на отличените участници и закриване на конференцията – 

17:00 – 18:00 ч., връчване на награди, сертификати на участниците и 

ръководителите 

 

X. Адрес за кореспонденция и лица за контакти: 

1. Уеб страница: www.fb.me/my.green.contest 

2. Електронен адрес за кореспонденция: my.green.contest@gmail.com 

3. Лица за контакти: 

 Ръководител на проекта: Руси Карарусинов, 0888770830 

 Първа категория (разкази и есета): Теодора Иванова, 

my.green.contest@gmail.com 

 Втора категория (фотографии, рисунки и комикси): Христиан 

Младенов, my.green.contest@gmail.com 

 Координатори: звено Младежки дейности, гр. Враца: Тихомир 

Машов 

 

 

Забележка: Творбите, с които участват участниците в форума не се връщат на 

авторите. Организаторите и съдействащите институции си запазват правата да 

фотографират, филмират, сканират, записват и разпространяват получените творби, без да 

заплащат права и обезщетения за това. 

Училища, които желаят да се включат, могат да се свържат за допълнителна 

информация с нас. 


