
 

 

 

 

 

Конкурс за есе и рисунка 
 

В рамките на проект „НОВА Декларация на Шуман - разговор на поколенията 

за НОВА Европа (nEU dec)“ по програма „Европа за гражданите“ 
 

Фондация „Съвременна плевенска медия“ 

обявява конкурс 

за ученици, студенти и младежи на тема „Моята Декларация на Шуман“ 

 

 

Допустими участници: ученици от 11 до 18 години, студенти и младежи на възраст от 19 до 

29 години. 

 

Конкурсът ще се проведе в две категории: 

 За рисунка - за ученици, разделени в две възрастови групи: 

- първа възрастова група: от 11 до 14 години; 

- втора възрастова група: от 15 до 18 години. 

 За есе - за ученици, студенти и младежи, разделени в две възрастови групи: 

 - първа възрастова група: от 14 до 18 години; 

 - втора възрастова група: от 19 до 29 години. 

 

Изисквания: 

За рисунките: 

- Размер А4 (210х297 мм) или А3 (297х420 мм) - за предпочитане 

Техника и материали - без ограничения, може да се ползват молив, пастели, туш, бои. Да не са 

паспартирани 

За есетата: 

- да са написани на български език; 

- ясно формулирана авторска теза в съответствие с избраната тема; 

- целенасочена и задълбочена аргументация; 

- структурираност на изложението; 

- стилова и езикова грамотност; 

- обем до 3 600 знака (2 стандартни машинописни страници), двустранно подравнени, шрифт 

Times New Roman, 12 пункта. Обем, по-голям от посочения, не дава предимство. 

 

С пълния текст на Декларацията на Шуман можете да се запознаете на адрес: 

https://www.robert-schuman.eu/en/declaration-of-9-may-1950/bg 

 

Краен срок за изпращане: 31 юли 2021 г. 

 

Есетата трябва да бъдат представени в електронен вид на адрес: cpmfound@abv.bg 

Рисунките можете да донесете на място в стая 218 на Областна администрация Плевен или да 

изпратите по куриер или чрез Български пощи на адрес: Плевен 5800, ул. Стоян Михайловски“ 

107. 

https://www.robert-schuman.eu/en/declaration-of-9-may-1950/bg
mailto:cpmfound@abv.bg


И РИСУНКИТЕ, И ЕСЕТАТА трябва да бъдат подписани с трите имена на автора, с 

посочени населено място и възраст, за ученици - училището и класа, или 

център/кръжок/клуб и имената на ръководителя, за студенти - висшето училище, 

специалност, курс, родно място. 

В съдържанието на имейла като „Тема“ да е посочено: „Конкурс за есе“ 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! 

Посочете пощенски адрес, на който ще можете да получите наградата си, ако сте класиран 

на призово място. 

 

Творбите ще се оценяват от тричленно жури. 

Класираните на първите 3 места в съответните категории и възрастови групи ще получат 

награди - ваучери за книги от книжарници „Сиела“. 

Kласираните на първо място есета ще бъдат публикувани в интернет страницата на 

фондация „Съвременна плевенска медия“: https://cpmfound-bg.org/ и в сайта на проекта. 

Чрез есетата на участници от четири държави, членки в конкурса, ще съберем размислите на 

десетки млади личности - мнения на “хората на бъдещето”, които утре ще работят в и за ЕС. 

Най-силните послания в тях ще бъдат обединени в заключителния документ по проекта, който 

щебъде  предоставен на националните представителства на Европейския парламент и на 

Европейската комисия и на членовете на ЕП. 

 

НАСОКИ 

С информация за миналото, през анализ на настоящето да генерираме идеи за бъдещето - това е 

главната цел на проект „НОВА декларация на Шуман - разговор на поколенията за НОВА 

Европа“. 

Днес е по-важно от всякога европейските граждани и особено младите хора да знаят на какви 

принципи е изграден Европейският съюз, какво прави и как работи за тях. За 70 години Европа 

стигна много далеч. Днес на преден план излизат нови приоритети - борбата срещу изменението 

на климата, икономика, която да работи за хората, дигитална трансформация на ЕС, преодоляване 

на евроскептицизма и популизма. Декларацията на Шуман постави в центъра обединеното 

производство на въглища и стомана, защото те се ползваха за създаване на оръжия. 70 години по-

късно въглищата отново са масата на преговори, но вече като опасност за климата и за здравето на 

хората. Според последното проучване на Евробарометър, за първи път изменението на климата 

оглавява списъка с първостепенни въпроси. Всеки трети респондент (32%) иска ЕП да определи 

борбата срещу изменението на климата като свой най-голям приоритет. 

Конкурсът за есе и рисунка, посветени на Декларацията на Шуман и 70 години от произнасянето 

й, са завръщане при „корените“, шанс за осъзнаване на това, колко сме свързани помежду си, 

независимо в коя европейска държава живеем днес, че солидарността и движението в една обща 

посока ни дават сила и перспектива.  

 

 

Станете част от нашия проект! 

 

За повече информация: 0898515193, Иванка Ватева 

 

 

 

 
"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само 

личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на 

информацията,съдържаща се в нея."  

https://cpmfound-bg.org/

