
РЕГЛАМЕНТ НА 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА: 

„КОМПОЗИРАЙ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ“ 

 

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: 

 

1. Тема и условия на конкурса 

 

Темата на конкурса е „КОМПОЗИРАЙ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ“. 

Но посочения по-долу адрес следва да се изпращат рисунки на тема „чиста 

околна среда“. Участниците трябва да мислят в мащаб и да си представят 

как ще изглежда рисунката им, пресъздадена върху стена. Името на 

конкурса идва от виждането на фасадата като лист хартия, на който се 

композира. Победилите рисунки могат да бъдат копирани върху стени на 

някои от 16-те пречиствателни станции за отпадъчни води в страната, 

изградени или рехабилитирани по Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), при съгласие от тяхна страна.   

 

За създаването на творби по темата участниците следва да се информират 

предварително за функцията на пречиствателната станция за отпадъчни 

води, за използваните технически средства и технологии, така че водата да 

се пречиства до постигане на зададени норми, до степен да се включи към 

речните потоци, без да замърсява околната среда и да не представлява 

биологична  опасност. Също така, участниците трябва да се поинтересуват 

дали в техния регион има пречиствателна станция, изградена или 

рехабилитирана с европейски средства по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“, за да включат регионален акцент в рисунката.   

 

В конкурса могат да участват ученици от 4 до 12 клас включително.  

 

Срокът за участие е от 10 октомври до 1 декември 2022 г.   

 

Рисунките следва да се изпращат на адрес: 

 

София 1000 

Ул. „Уилям Гладстон“ № 67 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“  

Министерство на околната среда и водите  

 

Творбите ще бъдат оценявани от специализирано жури.  

 

2. Организация на конкурса 

 

Всеки участник може да участва само с една рисунка. 

 

Допуска се участие на рисунки, изпълнени с: 



a) Акварел, пастели, цветни моливи и др., както и смесени и други 

изобразителни техники. 

б) Максималният размер на творбите трябва да е не по-голям от размер А3. 

 

3. Други условия за участие 

 

Участниците в конкурса могат да изпращат само работи, изработени от тях 

самите. 

Всички участници в конкурса предоставят на Главна дирекция „Оперативна 

програма „Околна среда“, Министерство на околната среда и водите (ГД 

ОПОС, МОСВ) правото да се пресъздадат творбите им върху стена на 

ПСОВ, както и да ги използва с некомерсиална цел за осигуряване на 

видимост на резултатите по ОПОС 2014-2020 г.  

 

4. Журиране 

 

Всички рисунки, получени до 1.12.2022 г. и отговарящи на условията на 

конкурса, ще бъдат оценявани от експертно жури. 

 

От всички получени рисунки ще бъдат избрани 16, които ще бъдат 

предоставени на 16-те пречиствателни станции за отпадъчни води, 

изградени/рехабилитирани по ОПОС.  

 

Наградите не са по възрастови групи.  

 

Предвиждат се 16 награди за участниците, всяка в размер на 500,00 лв. 

Общият награден фонд за конкурса „КОМПОЗИРАЙ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 

СТАНЦИЯ“ е 8 000 лв.   

 

Победителите ще бъдат обявени на церемония в Министерството на 

околната среда и водите в София, впоследствие публикувани на 

електронната му страница https://www.moew.government.bg/ , както и в 

секцията на ОПОС в общия портал на всички оперативни програми 

https://www.eufunds.bg/   

 

5. Приемане правилата на конкурса 

 

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично 

декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат. 

 

6. Други 

 

Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, 

подлежат на решение от страна на организаторите – ГД ОПОС, МОСВ.  


