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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА  

на 

КОНКУРС ЗА РЪЧНА ИЗРАБОТКА НА КОШЧЕТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ (ЗА КЛАСНИТЕ СТАИ) В УЧИЛИЩЕ 

за ученици от 5-ти (пети) до 12-ти (дванадесети) клас в община Криводол  

 

1. Организатор и официални правила на Конкурса 

Конкурсът за ръчна изработка на кошчета за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки, наричан за краткост Конкурсът, се организира от Община Криводол, наричана 

за краткост Организатор на Конкурса, в изпълнение на проект „Въвеждане на добри 

практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране”, финансиран 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”,  съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и 

КФ.  

За организиране и провеждане на конкурса, Община Криводол е подпомагана от „Сивита - 

Декони” ДЗЗД (обединение между „Сивита България“ ЕООД и „Декони Интернешънъл“ 

АД) – изпълнител по договор с предмет „Организиране и провеждане на кампании за 

популяризиране на резултатите по проект ”Въвеждане на добри практики за превенция 

генериране на битови отпадъци чрез компостиране”. 

Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-

долу правила на Конкурса, наричани за краткост Официални правила на Конкурса. 

Официалните правила на Конкурса ще бъдат достъпни за целия период на Конкурса на 

интернет страницата на Община Криводол https://www.krivodol.com/, както и на Facebook 

профила на Общината с наименование „Община Криводол“. 

Допълнителна информация може да бъде получена на официалния имейл адрес на 

Организатора krivodol@mbox.is-bg.net или на официалния имейл адрес на Конкурса 

krivodol.konkurs@gmail.com  

https://www.krivodol.com/
mailto:krivodol@mbox.is-bg.net
mailto:krivodol.konkurs@gmail.com


      
Проект BG16M1OP002-2.009-0074 „Въвеждане на добри практики за превенция 

генериране на битови отпадъци чрез компостиране” 

ОБЩИНА КРИВОДОЛ 

 
 

Финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”,  съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и КФ 

---www.eufunds.bg--- 

  2 

Организаторът на Конкурса си запазва правото да променя или допълва Официалните 

правила на Конкурса, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет 

страницата на Община Криводол https://www.krivodol.com/. 

 

2. Тема на Конкурса 

Конкурс за ръчна изработка на кошчета за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки (за класните стаи) в училище. 

 

3. Територия на провеждане на Конкурса 

Конкурсът се организира и провежда на територията на Община Криводол. 

 

4. Продължителност на Конкурса 

Конкурсът започва на 04.04.2022 г. и продължава до 15.04.2022 г., включително. 

 

5. Право на участие 

Конкурсът се провежда като отборно състезание между класове от 5-ти (пети) до 12-ти 

(дванадесети) клас. 

Участниците в Конкурса са отбори, съставени от ученици от 5-ти (пети) до 12-ти 

(дванадесети) клас (където е приложимо) на училищата на територията на Община 

Криводол, както следва: 

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Криводол;  

 ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Краводер;  

 ОУ „Васил Левски“ – с. Лесура;  

 ОУ „Васил Левски“ – с. Ракево. 

https://www.krivodol.com/
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Всеки клас може да участва само с един отбор, независимо от броя на учениците, 

включени в него. 

Отборите могат да бъдат наименувани с интересни имена по идея на включените в 

съответния отбор ученици. 

 

6. Регламент за участие  

Участниците (отборите) изработват ръчно, със собствени идеи и усилия, кошчета за 

разделно събиране на отпадъците от опаковки (за класните стаи) в училище. 

Изработените кошчета могат да бъдат кръстени с имена по преценка на отбора.  

Всеки отбор следва да снима изработените от него кошчета и да изпрати снимките по 

имейл на адреса, посочен по-долу. 

Снимките следва да бъдат цветни, с добро качество (да не са размазани, замъглени, 

прекалено тъмни или др.), и да показват кошчето от всичките му страни, вкл. от близо и от 

далече, за да дават представа за големината на изработката. 

Ако е приложимо, могат да бъдат изпращани в допълнение и кратки видеа, представящи 

процеса на работа/ използване/ приложение на изработката. 

 

Броят участия (броят изработки от един отбор) в Конкурса не е ограничен. Всяка 

изработка се оценява поотделно от журито. 

 

Снимките се изпращат на имейл адрес krivodol.konkurs@gmail.com със следните правила 

на изпращане: 

 Тема (subject) на имейла: Изписва се номерът на класа на отбора, както и 

училището – например „Отбор 5А клас. ОУ „Васил Левски“ – с. Лесура“. 

 Текст на имейла: Изписва се: 

mailto:krivodol.konkurs@gmail.com
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o отново номера на класа на отбора (например, 5А клас); 

o училището, от което е отборът; 

o името на отбора, ако такова е измислено; 

o името на изработката и кратко описание. 

 Към имейла се прикачват снимките на изработката, както и видео, ако има такова. 

Ако прикачените снимки и видеа не могат да се съберат в един имейл заради 

големината им, същите могат да бъдат качени на линк (например, 

https://dox.abv.bg/) , като генерираният линк се изпраща в имейла. 

 Ако един и същи отбор (клас) участва с повече от една изработка, за всяка 

следваща изработка се изпраща отделен имейл. 

 Имейлът може да бъде изпратен от класния ръководител на съответния клас-отбор, 

от друг учител, родител на дете, участващо в отбора, или друг. 

 

Всички изработени кошчета следва да бъдат предадени на класния ръководител на 

съответния клас-отбор, който от своя страна, при възможност, да ги представи в 

Демонстрационния център за устойчиво управление на отпадъци, създаден от 

Община Криводол в рамките на проекта, на адрес: гр. Криводол, ул. "Освобождение" № 

13. 

След края на конкурса и награждаването, класният ръководител на съответния клас-отбор 

съхранява кошчетата за използването им от класа и училището. По преценка на класния 

ръководител и ръководството на Общината, кошчетата могат да останат изложени в 

Демонстрационния център. 

 

7. Процедура за определяне на печелившите 

Жури с членове, определени от Организатора, определя печелившите участници. 

 

 

 

https://dox.abv.bg/
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8. Описание на наградите 

Наградите, които ще бъдат раздадени на участващите отбори-класове, са: 

 Награда за 1-во място: Еднодневна екскурзия в страната – посещение в 

Образователния център на „Екопак България“ в гр. София, линк: 

https://www.ecopack.bg/bg/obrazovatelen-centyr 

Това е първият интерактивен образователен център за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. Целта на този уникален за страната ни център е да обучава подрастващите за 

ползите от разделното събиране и рециклиране, както и за значението на тази дейност за 

опазването на околната среда от заплахите на съвремието. 

 

Центърът е част от комплекс, в който се намира най-модерната линия на „Екопак 

България“, специализирана в сортирането на отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и 

алуминий. 

Образователно-информационният център е предназначен както за възрастни, така и за 

деца. Капацитетът на центъра за едновременно посещение е до 30 човека. Пространството 

от 300 кв. м  е разделено на три зони. Има възможност да се посети и сортиращата 

инсталация за обработка на отпадъци от пластмасови, метални и хартиени опаковки. 

 

Какво ще научите в Образователния център? 

 Как функционира системата за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки. 

 Какви отпадъци от опаковки можете да изхвърляте в цветните контейнери за 

разделно събиране и какво се случва с тях след това. 

 Ще видите реално процесите на сортиране отпадъците от опаковки по вид, 

преди да отидат в заводите за рециклиране. 

 Ще се запознаете с факти от „Историята на рециклирането“, от древността 

до днес. 

 Ползи от рециклирането. 

https://www.ecopack.bg/bg/obrazovatelen-centyr
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 Повторна употреба и изкуство. 

 

 Поощрителни награди за 2-ро, 3-то, 4-то и 5-то място: Книга, предназначена за 

целия клас. 

Всички отбори, участници в Конкурса, ще получат специална грамота. 

 

9. Оповестяване и получаване на наградите  

Награждаването ще се състои в Демонстрационния център за устойчиво управление на 

отпадъци, ако епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в 

страната го позволява, или на онлайн събитие по Zoom, организирано от Организатора. 

Допуска се и провеждането на хибридно събитие, с физическо присъствие на част от 

участниците и онлайн присъствие на останалите. 

На награждаването се очаква да присъстват представители на участващите отбори. 

Наградените отбори ще бъдат уведомени по телефон или електронна поща, ако техен 

представител не присъства на награждаването. 

 

Спечелилите награда ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Криводол 

https://www.krivodol.com/, както и на Facebook профила на Общината с наименование 

„Община Криводол“.  

Спечелилите Първа награда (награда за 1-во място) ще уговорят с представител на 

Организатора детайлите по провеждане на екскурзията до Образователния център на 

„Екопак България“ в гр. София.  

Поощрителните награда и грамотите ще бъдат получени по време на награждаването или 

след това от представител на Организатора. 

 

 

https://www.krivodol.com/
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10. Отсъствие на алтернативи 

Не се допуска размяна на награда срещу пари.  

 

11. Прекратяване на Конкурса 

Организаторът има неотменимо право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки 

това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят нарушения на правилата или 

форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 

 

12. Съдебни спорове 

Всеки потенциален спор между Организатора на Конкурса и участници в него се решава 

по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава в 

компетентните съдилища в България.  

 

13. Публичност 

С участието си в настоящия Конкурс, участниците и техните родители се съгласяват, че в 

случай на получаване на награда техните имена, снимка, училище и клас или други лични 

данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео 

материали от Организатора на Конкурса, като не се дължи заплащане от негова страна. 

 

 


