
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И 

               ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР РАЗГРАД 

  

По повод международния Ден за безопасен интернет                  

07 февруари 2023 г. 

обявяват 

КОНКУРС НА ТЕМА 

„Полезната и опасната страна на магическия свят в интернет“ 

  

Какво е съвременния свят без интернет? Как да преброим възможностите, които ни 
предлага? Чрез глобалната мрежа можем да стигнем до всяко кътче на света, можем да 
продаваме, пазаруваме, да се запознаваме. Полезните неща в мрежата вървят  с 
негативни и вредни такива, като кражби на самоличност и средства. Вече говорим за 
светла и тъмна страна на интернет, като и на двете места се крият опасности. 

Всяка година втората седмица на м. Февруари се отбелязава Международния ден за 
безопасен интернет. Тази година този ден е 7 февруари. По този повод Общински съвет по 
наркотични вещества и Превантивно-информационен център към него гр. Разград 

обявяват традиционният  конкурс, който  е под мотото „Заедно за по-добър интернет”. 

Цел на конкурса 

Интернет пространството навлезе плътно в ежедневието  ни. Социалните мрежи са новите 
места за общуване. Съвременните деца са само на един клик разстояние от всички масиви 
от информация. Срещите помежду си те организират все по-често през приложения. За 
съжаление, освен удобство и знания интернет крие и рискове за тях.  

В тази обстановка искаме да привлечем вниманието на ученическата общност към 

рисковете, които крие интернет.  

Регламент 

Целева група/участници:  

Ученици от 1 до 12 клас от училища и извънучилищни звена в Област Разград. Конкурсът 

ще се проведе в три възрастови групи: 

 1-ва възрастова група – от 1 до 4 клас 
 2-ра възрастова група – от 5 до 8 клас 
 3-та възрастова група – от 9 до 12 клас 

 

 



 

 

Области на изява и методика на изготвяне: 

 рисунка – формат 35/50 см 
 компютърна рисунка /на хартиен носител/ 

 кратък разказ – творбата да е в електронен вариант до две компютърни страници, 
формат А4, формат WORD, шрифт 12, на ел. поща: pic_rz@abv.bg 

 адрес: гр.Разград, ЦПЛР-Ученическо общежитие ул. „Вапцаров“ №10, стая 112 

Начин на участие 

 индивидуално, с посочени следните данни: 
 име, презиме, фамилия 
 възраст и/или клас 
 училище, населено място 
 имейл адрес и телефонен номер 

Начин на изпращане на творбите: 

 разказът изпращайте по електронната поща на ОбСНВ/ПИЦ Разград -
pic_rz@abv.bg и/или на място на адрес: гр.Разград, ЦПЛР-Ученическо общежитие 
ул. „Вапцаров“ №10, стая 112; 

 рисунките на място на адрес: гр.Разград, ЦПЛР-Ученическо общежитие ул. 
„Вапцаров“ №10, стая 112 

Правила на организаторите: 

 Критерии за оценяване: творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури за най-
интересно и оригинално арт изкуство и най-добър разказ. 

 Всяка творба, която не отговаря на условията за участие, както и на всички данни, 
изисквани за нейното представяне, няма да бъде разглеждана. 

 Конкурсните творби не подлежат на връщане. 
 Изпратените творби остават собственост на Общински съвет по наркотични 

вещества и ще се използват за популяризиране на дейността на ОбСНВ. Като 
същите ще бъдат качени на сайта на ОбСНВ. 

 Участниците приемат, че предоставените от тях лични данни ще бъдат ползвани 
само и единствено за целите и контекста на конкурса. 

Краен срок за изпращане на творбите: 

10 февруари 2023 г. (включително) 

Обявяване на резултатите: Наградените участници ще бъдат информирани лично на 
посочения от тях телефон. 

Допълнителна информация може да получите на телефон: 084/661395 

 

mailto:pic_rz@abv.bg

