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К О Н К У Р С   З А   И З Р А Б О Т В А Н Е   Н А  

К Л И М А Т И Ч Н А  К А Р Т И Ч К А    

(Р Е Г Л А М Е Н Т) 
 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – 
Пловдив) и Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при 
Българска академия на науките (ИИКАВ - БАН) обявяват конкурс за изработване на 
климатична картичка с послание.  

Инициативата се организира по случай Световния ден за борба с климатичните 

промени, който отбелязваме ежегодно на 15 май. Тя е обвързана с една от най-

големите заплахи и предизвикателства за живота на нашата планета - изменението на 

климата. Климатичните промени се отразяват във всички сфери на живота ни в 

повечето случаи негативно. Използването  на въглища, петрол, газ, интензивното 

селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават 

количеството на парниковите газове във въздуха. Това повишава температурата на 

Земята, води до стопяване на полярните ледове, покачване нивото на океаните и може 

да е причина за наводняване на области с ниска надморска височина. Съществува 

реална опасност екстремалните метеорологични явления, причиняващи разрушения и 

икономически щети да стават все по-чести, както и да продължи изчезването на ценни, 

биологични видове. От чистотата на околната среда зависи нашето физическо 

функциониране като организми. Всички заедно трябва да се отнасяме към Земята като 

към наш дом, да полагаме ежедневни усилия, да подкрепяме и извършваме действия 

за намаляване на въглеродния си отпечатък и негативния ефект от изменението на 

климата.  

Кой може да участва в конкурса?   

Участници могат да бъдат деца над 7 години и възрастни от цялата страна, които 

се вълнуват от темата за опазване на околната среда и проблемите, пред които е 

изправено човечеството вследствие на климатичните изменения. 

Участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи:  

 I група – от 7 до 12 години включително; 

 II група – от 13 до 18 години включително; 

 III група – на 19 и повече години. 
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Какви са изискванията към картичката и как ще бъдат оценявани те? 

 Съдържанието на картичките трябва да отговаря на темата за климатичните 

изменения. Чрез нея трябва да пресъздадете отношението си към природата и 

климата, да дадете съвет, препоръка или идея как да пазим природата и да се 

борим с негативните ефекти от климатичните промени.  

 Творбата трябва да бъде с размерите на картичка и да съдържа послание на 

обратната страна.  

 Позволено е да бъдат използвани разнообразни материали, художествени 

похвати и техники.  

 Всеки участник може да се включи най-много с три климатични картички. 

 Те трябва да бъдат оригинални и креативни, художествено издържани, а 

посланието да е написано грамотно. Това са и критериите, по които ще се 

извършва оценяването. 

 Жури с представители на РИОСВ – Пловдив и ИИКАВ – БАН ще разгледа 

получените творби и ще определи по трима финалисти за всяка една от трите 

възрастови групи.  

 

Как да участвам?  

 Изработете климатичните картички с удоволствие и творческо вдъхновение.  

 Попълнете декларацията за авторство, предоставяне на авторски права и 

ползване на лични данни. 

 Сложете ги в плик и ги изпратете на следния адрес: 

4000 Пловдив  

Бул. „Марица“ № 122, ет. 1 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив 

(за конкурса) 

 

Кой е крайният срок за кандидатстване? 

Крайният срок за изпращане на художествените произведения и попълнената 
декларация е 1 май 2022 година.   

 

Как да разберете дали сте сред победителите в конкурса?  

Спечелилите първо, второ и трето място във всяка една от възрастовите групи в 

конкурса ще бъдат уведомени по електронна поща или по телефона, а информация за 

резултатите от конкурса и снимки на най-добрите творби ще бъде публикувани в 

сайтовете на РИОСВ-Пловдив и ИИКАВ – БАН до 15 май 2022 година – Световния ден за 

борба с климатичните изменения.  
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Финалистите ще получат предметни награди и грамоти.  

Награждаването на победителите ще бъде проведено присъствено или 

наградите ще се изпратят по пощата в зависимост от актуалната здравна обстановка в 

страната.   

 

Важно! Възможно е изпратените климатични картички да бъдат използвани в 

информационни, образователни и рекламни материали на организаторите, както и 

техни копия да бъдат публикувани в медии и интернет. Най-идейните и атрактивните 

от тях ще бъдат изпратени до кметове, министри, политици и общественици, от които 

зависи предприемането на действия за адаптиране към климатичните изменения. 

 

За контакти и въпроси може да се обръщате към:  

Милослава Михайлова  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) 
E-mail: riosv_pd_pr@abv.bg  
Тел. 032 627 466, вътр. 3 
Моб. 088 23 88 720 
 
Надежда Шопова  
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите (ИИКАВ - БАН)  
E-mail: nadashopova@gmail.com 
Моб. 088 61 94 564  
 

 

Пожелаваме успех и творческо вдъхновение на всички участници! 

 


