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РЕГЛАМЕНТ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 

 

 

1. ТЕМА  

1.1. Тема на конкурса: „КООП създава усмивки и рисува мечти” 

1.2. Подтема: „КООП = СООР: Да изградим по-добър свят СЕГА” 

 

2. ЦЕЛ  

Целта на конкурса е: 

 да провокира интереса на децата и техните родители към кооперациите, 

кооперативната идея и тяхното място в ежедневието им; 

 да насочи вниманието на обществото към кооперативните организации като 

значим фактор за икономическото и социално развитие на България; 

 да популяризира утвърдената от Международния кооперативен алианс 

марка COOP и нейното съответствие с познатото изписване на кирилица - КООП; 

 да присъедини кооперативните организации от системата на ЦКС към 

световната маркетингова кампания за популяризиране на кооперативната 

идентичност „Да изградим по-добър свят…Сега“, организирана от Международния 

кооперативен алианс; 

 да даде възможност за изява на индивидуалността и да насърчи творческото 

въображение на децата; 

 да използва детската креативност за изработване на атрактивни и социално 

насочени рекламни материали и пособия, приходите от реализацията на които да се 

използват за благотворителни цели. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР  

Конкурсът се организира от Централния кооперативен съюз и Сдружение с 

нестопанска цел „Всички заедно можем повече“ и се провежда с активното 

партньорство на кооперативните организации от системата на ЦКС – кооперации, 

кооперативни съюзи и кооперативни търговски дружества. 

 

4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОБХВАТ НА КОНКУРСА 

4.1. Конкурсът се провежда в периода 01 март - 10 май 2016 г.  

4.2. Конкурсът е национален и обхваща територията на цялата страна. Той се 

провежда в населените места, които се обслужват от кооперативните организации, по 

тяхна преценка. 
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5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

5.1. В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 5 до 18 години, 

които са разделени в 2 възрастови групи: 

 І възрастова група - от 5 до 11 години; 

 ІІ възрастова група - от 12 до 18 години, или последен клас в средно 

образователно училище. 

5.2. Всеки участник има право да участва с една индивидуална творба и една 

творба в група с други деца. 

5.3. Рисунките могат да са с различен размер и да бъдат изработени с различни 

материали - молив, пастел, флумастер, водни бои, маслени бои, апликации от хартия, 

плат и други материали по желание на автора. Няма ограничения относно техниката и 

жанра на творбите.  

5.4. В конкурса се допускат за участие и дигитални рисунки, които отговарят на 

посочените в регламента условия. 

5.5. На гърба на рисунките трябва да бъдат изписани: 

 трите имена и възрастта на детето;  

 населеното място, в което детето живее.  

5.6. Рисунката задължително се придружава с талон, който съдържа: 

а) логото „КООП” на български език и латиница (КООП, COOP) и графични 

елементи от темата на конкурса; 

б) Заглавие на рисунката или послание на автора към организаторите на 

конкурса; 

в) информация за обратна връзка: 

 трите имена на детето; 

 възраст на детето;  

 име на родител или преподавател; 

 населено място, в което детето живее; 

 адрес или електронен адрес за кореспонденция; 

 телефон за връзка; 

 скайп адрес, както и профил в социалните мрежи са допълнително 

улеснение за контакт с родителите или преподавателите на участниците. 

5.7. Талоните за участие и регламентът на конкурса могат да бъдат намерени 

на: 

 интернет страницата на ЦКС: www.ccu-bg.coop или www.cks.bg; 

 страницата на ЦКС във Фейсбук: 

www.facebook.com/CentralCooperativeUnion 

 във вестник „Земя”; 

 в обектите от търговска верига КООП или администрацията на 

кооперативната организация – партньор при провеждането на конкурса. 

 

http://www.cks.bg/
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5.8. Рисунките се изпращат до 10 май 2016 г. на адрес: 

Централен кооперативен съюз 

гр. София 1000 

ул. „Г.С. Раковски” 99 

Дирекция „Кооперативна политика и европейски проекти”. 

5.9. Дигиталните рисунки се изпращат в посочения срок на адрес: 

coop_iniciativa@cks.bg. Те също трябва да бъдат придружени с информацията по  

т. 5.6., букви “б“ и „в“. 

5.10. Творбите, които участват в конкурса, не се връщат на авторите.  

 

6. ВИДИМОСТ: 

6.1. Стартирането на конкурса и регламентът за неговото провеждане се 

обявяват чрез: 

 интернет страницата на Централния кооперативен съюз: www.ccu-bg.coop; 

 страницата на ЦКС във Фейсбук: 

www.facebook.com/CentralCooperativeUnion; 

 КООП Радио; 

 националния кооперативен всекидневник „Земя”; 

 плакати в търговските обекти от веригата „КООП”; 

 плакати пред административната сграда или на друго подходящо за целта 

място по преценка на кооперативната организация; 

 местните радиостанции или кабелни оператори. 

6.2. Кооперативните организации могат да предоставят информация за 

конкурса в общини, училища, читалища, клубове по интереси, домове за деца лишени 

от родителски грижи и други организации и учреждения. 

6.3. Плакатите за конкурса и талоните за участие в него се изработват по 

поръчка на Централния кооперативен съюз и се предоставят на кооперативните 

организации в срок до 1 март 2016 г. 

6.4. Получените в ЦКС творби за участие в конкурса се сканират и публикуват 

в галерията на интернет страницата www.ccu-bg.coop по реда на тяхното получаване.  

6.5. Победителите от конкурса се уведомяват с писма на посочения от тях 

електронен адрес или адрес за кореспонденция и се оповестяват чрез: 

 интернет страницата на Централния кооперативен съюз www.ccu-bg.coop; 

 страницата на ЦКС във Фейсбук: 

www.facebook.com/CentralCooperativeUnion; 

 КООП Радио; 

 националния кооперативен всекидневник „Земя”. 

 

 

 

 

mailto:coop_iniciativa@cks.bg
http://www.ccu-bg.coop,/
http://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion
http://www.ccu-bg.coop,/
http://www.ccu-bg.coop,/
http://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion
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7. ЕТАПИ НА КОНКУРСА:  

Организацията и провеждането на конкурса преминават през няколко етапа: 

 

І етап: Популяризиране на конкурса: 

 15.02-29.02.2016 Първоначално обявяване на конкурса 

 01.03-10.05.2016 Популяризиране по време на конкурса 

ІІ етап: Приемане на рисунките, с които децата участват в конкурса: 

 01.03-10.05.2016  

ІІІ етап: Оценяване на получените рисунки в отделните възрастови групи и 

категории: 

 11.05-16.05.2016 Първоначална селекция и определяне на първите 50 

творби, които ще бъдат допуснати до следващия кръг 

на оценяване. 

 10.05-18.05.2016 Гласуване на посетителите на интернет страницата и 

на Фейсбук страницата на ЦКС за определяне на 

фаворитите в категориите „КООП усмивка“ и „КООП 

мечта“. 

 19 май 2016 г. Определяне на победителите в конкурса чрез тайно 

гласуване от пълномощниците на 35-то Извънредно 

общо събрание на ЦКС. 

  Оповестяване на победителите от електронното 

гласуване в категориите „КООП усмивка“ и „КООП 

мечта“. 

 25.05-01.06.2016 Среща с победителите в конкурса, техни съученици и 

семействата им за връчване на наградите и 

представяне дейността на ЦКС и кооперативните 

организации от региона. 

ІV етап: Организиране на изложби с рисунки от конкурса: 

 25.05-31.05.2016 Изпращане на рисунките и на копия на 50-те 

отличени в конкурса творби на кооперативните 

организации -  партньори на ЦКС и СНЦ „Всички 

заедно можем повече“ при провеждането на 

конкурса. 

 01.06-02.07.2016 Организиране на изложби с наградените и други 

избрани рисунки в Супермаркет КООП в гр. София и 

обектите от верига КООП в населените места, от 

които са изпратени рисунките. 

 02 юли 2016 Организиране на търгове с благотворителна цел за 

рисунките от организираните изложби по време на 

Международния кооперативен ден. 

V етап: Изработване на рекламни материали, приходите от реализацията на 

които да се използват за организиране на благотворителни 
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кампании  

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА 

8.1. Подборът и класирането на рисунките се осъществява в три кръга: 

I кръг: Първоначална селекция, при която жури определя първите 50 рисунки, 

които ще бъдат допуснати до следващия кръг на оценяване; 

II кръг: Електронно гласуване на интернет страницата и страницата на ЦКС 

във Фейсбук, с което се определят победителите в категориите „КООП усмивка“ и 

„КООП мечта“. 

III кръг:  Определяне на победителите в конкурса с тайно гласуване от 

пълномощниците на 35-то Извънредно общо събрание на ЦКС. 

8.2. Първоначалната селекция се извършва от 7-членно жури, определено със 

заповед на председателя на ЦКС. За членове на журито могат да бъдат поканени 

известни български художници, творци и артисти. 

8.3. Критерии за оценка:  

 естетически качества на рисунката;  

 самостоятелност на работата;  

 идеен замисъл; 

 присъствието в рисунката на кооперативни символи (логото „КООП” на 

български език или латиница - КООП, COOP) или графични символи, свързани с 

темата и подтемата на конкурса са преимущество. 

8.4. Определянето на победителите в категориите „КООП усмивка“ и „КООП 

мечта“ се извършва чрез гласуване на интернет страницата на ЦКС www.ccu-bg.coop 

и страницата на ЦКС във Фейсбук www.facebook.com/CentralCooperativeUnion чрез 

посочване на името на автора и номера на рисунката, с който творбата е 

регистрирана в Галерията на страниците. 

8.5. Определянето на победителите в конкурса се извършва чрез тайно 

гласуване от пълномощниците на 35-то Извънредно общо събрание на ЦКС в деня на 

провеждане на събранието. Гласуването става чрез талони, в които се отбелязва 

името на автора и номера на рисунката, с който тя е включена на специално 

организираната за целта изложба. Оповестяването на резултатите от гласуването и на 

победителите в електронното гласуване става на тържествената вечеря на 

пълномощниците на 19 май 2016 г. 

 

9. НАГРАДИ 

9.1. Наградите за победителите в конкурса са по 3 за всяка възрастова група: 

 I място – 2 награди, включващи Грамота и Петдневна почивка за детето и 

неговото семейство в хотелски комплекс „Мелса КООП” гр. Несебър. Наградата 

включва нощувка, закуска и вечеря за детето, неговите родители и неговите братя и 

сестри (до двама братя и/или сестри); 

 II място – 2 награди, включващи Грамота и Уикенд за цялото семейство в 

хотелски комплекс „КООП Рожен” м. Роженски поляни, обл. Смолян. Наградата 

включва нощувка в апартамент, закуска и вечеря за детето, неговите родители и 

неговите братя и сестри (до двама братя и/или сестри); 

http://www.ccu-bg.coop,/
http://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion
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 III място – 2 награди, включващи Грамота и Ваучер за покупка на стоки от 

кооперативен търговски обект от веригата КООП на стойност 50 лв. 

9.2. За победителите в категориите „КООП усмивка“ и „КООП мечта“ на 

електронното гласуване: 

 2 награди, включващи Грамота и Ваучер за покупка на стоки от 

кооперативен търговски обект от веригата КООП на стойност 100 лв. 

9.3. По решение на организаторите, журито и пълномощниците на 35-то ИОС 

на ЦКС могат да бъдат присъдени и допълнителни награди. 

9.4. Разходите за осигуряване на наградите за победителите в конкурса във 

всички възрастови групи и категории са за сметка на Централния кооперативен съюз. 

9.5. Наградите на победителите в конкурса се връчват от представители на ЦКС 

или на кооперативната организация – партньор при провеждането на конкурса, в 

присъствието на техните семействата и/или съученици. 

9.6. Всички участници извън наградените по точки 9.1 и 9.2. получават Грамота 

за участието си в конкурса. Грамотите се изпращат по пощата на посочения в талона 

адрес за кореспонденция. 

 

10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

10.1. С творбите на участниците, класирани на първите 50 места се организира  

изложба в Супермаркет КООП в гр. София, ул. „Никола Мушанов” 116. Останалите 

рисунки се изпращат до кооперативните организации със седалище населеното място, 

от което е изпратена рисунката, за да бъдат изложени в кооперативни търговски 

обекти по тяхна преценка. 

10.2. По решение на организаторите или на кооперативните организации – 

партньори на конкурса, по време на Международния кооперативен ден могат да се 

организират търгове за рисунките от отделните изложби, приходите от които да се 

използват за благотворителни кампании в съответствие с приетите за целта правила.  

10.3. С приемането на настоящия регламент участниците в конкурса се 

съгласяват техните творби за бъдат използвани за изработването на рекламни 

материали, приходите от които ще бъдат използвани за благотворителни цели, 

съгласно приетите за целта правила.  

10.4. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват 

и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и 

обезщетения за това. 


