
  

                    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪМ МЗХ  
                     
 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ“ 

гр. Русе, бул. „Скобелев“ №7, тел. 082/872 397, info@lomea.org 

 

Конкурс за рисунка „Един ден в Природен парк „Русенски Лом“ 
 

Във връзка с провеждането на българската инициатива „Седмица на гората“, Дирекция 

на Природен парк „Русенски Лом“ обявява конкурс за рисунка за деца и младежи, на 

тема: „Един ден в Природен парк „Русенски Лом“. Темата е свързана с приоритета на 

българското председателство на Европейския Съвет „Бъдещето на Европа и младите 

хора – икономически растеж и социално сближаване“ и по конкретно търси 

интерпретация на стратегическата цел „Устойчива и ориентирана към бъдещето околна 

среда“. Участниците са предизвикани да покажат тяхното разбиране на чиста околна 

среда, начините за опазването ѝ и ползите, които тя носи за здравето и живота на 

съвременния човек. Ще бъдат поощрявани изобразени характерни за Природен парк 

„Русенски Лом“ ландшафт или животински и растителни видове.  

Техника на работите: акварелни/темперни бои или пастели. 

Формат: хартия/картон А4;  

Информация: на гърба на работата трябва да бъдат изписани трите имена на 

участника; възраст; клас; учебно заведение и град или точен адрес на местоживеене; 

телефон на родител или преподавател. 

Срок за подаване на рисунките: 4 април 2018 година. За творби изпращани по 

пощата, важи датата на пощенското клеймо. 

Място на подаване: ДПП „Русенски Лом“, Русе 7000, бул. „Ген. Скобелев“ №7.  

Възрастови групи, по които ще бъдат разделени участниците: 

5 -7 години, с излъчване на 1, 2 и 3 награда и поощрения 

8 -11 години, с излъчване на 1, 2 и 3 награда и поощрения 

11-14 години, с излъчване на 1, 2 и 3 награда и поощрения 

 За отличените участници ще бъдат осигурени грамоти и предметни награди. 

Участниците в конкурса ще бъдат наградени на 12 април, от 17 часа при 

откриването на изложбата, в залата на Областния информационен център-Русе, на 

адрес: Русе, пл. „Свобода“ №4. Резултатите ще бъдат обявени на страницата на 

Изпълнителна агенция по горите www.iag.bg. 

Представени работи няма да бъдат връщани на участниците! 

 

Представянето на работа за участие в конкурса се счита за съгласие с правилата 

на конкурса! 

 

http://www.iag.bg/

