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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ 

НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВА И ОРИГИНАЛНА МАРТЕНИЦА ИЛИ МАРТЕНСКО 

ПАНО 

„ЗДРАВЕ И РАДОСТ С БАБА МАРТА“ 

            Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните – Община Добричка, отправя покана към всички ученици от училищата на 

територията на Община Добричка да участват в конкурс за оригинална мартеница или 

мартенско пано под надслов „Здраве и радост с Баба Марта“. 

        ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОЦЕНКА: 

В конкурса могат да участват ученици от І до ХІ клас, разделени в три възрастови 

групи: 

 І възрастова група – ученици от І до ІV клас 

 ІІ възрастова група – ученици от V до VІІ клас 

 ІІІ възрастова група – ученици от VІІІ до ХІ клас 

 

          До участие в конкурса ще бъдат допуснати всички желаещи, които предоставят или 

изпратят творбите си най-късно до 24.02.2021 год. на адрес:  

Община Добричка 

гр. Добрич, 

ул. „Независимост“ № 20 

Лица за контакт:  

Наташа Захариева – началник отдел ХД и председател на МКБППМН – стая 231 

Към всяка мартеница и пано на картонче  задължително трябва да бъдат изписани:  

 трите имена и класа на ученика; 

 училище и населено място; 

 ако участниците искат да представят училището колективно, изработените 

мартеници трябва да бъдат аранжирани на картонено табло; 

Подборът и класирането на творбите ще се извършва от комисия, определена със 

заповед на кмета на Община Добричка.  

Мартениците ще се преглеждат и селектират от комисия според:  

 оригиналност на изпълнението;  

 техника;  

 да отговаря на българската народна традиция-автентичност;  

 ползвани материали. 

Класиралите се на І, ІІ и ІІІ място участници във всяка възрастова група получават 

предметна награда и грамота.  

  Списъкът на наградените ще бъде публикуван в сайта на Община Добричка, раздел 

МКБППМН. 
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