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РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕ: 

Всяка година на 5 юни се отбелязва Световния ден на околната среда. От своето честване през 1974г. 

кампанията се е превърнала в глобална платформа, посветена на опазването на природата, която се 

популяризира в над 100 страни. Инициативата е възможност за всеки от нас да даде своя принос и да се 

включи в борбата срещу замърсяването по света, чрез някои от многобройните начини за това. И не е 

нужно да се чака до 5 юни, за да се действа! 

 „Биоразнообразие“ е темата на Световния ден на околната среда 2020г. - тема, която приканва всички ни 

да се замислим как можем да променим ежедневието си, за да намалим вредите от замърсяването  на 

околната среда, дивата природа и нашето здраве. За да се грижим за себе си, ние трябва да се грижим за 

природата.  

 

Всяка година на 5 юни се отбелязва Световния ден на околната среда. 
Храните, които ядем, въздухът, който дишаме, водата, която пием и климатът, който 
прави планетата ни обитаема, идват от природата. 
Ето защо винаги е време за природа! 

Община Габрово Ви кани да се включите в традиционното отбелязване на Международния ден 

на околната среда като станете част от инициативата „ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА“. 

Кампанията тази година ще Ви провокира да бъдете знаещи, можещи, екологични, за да 

покажете, че животът сред природата ни дава здраве, добра емоция и усещане за хармония.  

Инициативата „ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА“ стартира на 5 юни 2020г. и ще продължи до 25 юни 2020г., 

включително. Предвидени са три категории и много награди. 

Ето и какъв е регламентът за участие в състезанието „ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА“: 
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1. Период на състезанието 
5 юни – 25 юни 2020г. 

 

2. Участници 
Право на участие имат всички габровци. 

 

3. Правила 
Състезанието „ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА“ се организира от Община Габрово и се провежда 

онлайн. 

Начало: 5 юни 2020г. 

Финал: 25 юни 2020г., включително 

 

Може да участвате във всяка една от категориите: „ЕКО Викторина“, „Моето цветно/чисто 

място“ и „Изкуство от отпадък“. Всеки участник има право само на едно участие във всяка 

от категориите. 

Информация за печелившите ще бъде обявена на сайта на Община Габрово и на 

chisto.gabrovo.bg 

Участници, изпратили снимки и текстове, съдържащи обидно, нецензурно или 

уронващо авторитета съдържание, ще бъдат дисквалифицирани. 

 

4. Категории 
 

ЕКО Викторина 

Интересен и образователен еко QUIZ, в който може да проверите знанията си, 

свързани с отпадъците и околната среда. 

Викторината се провежда онлайн, като е нужно да попълните електронната форма, 

където да посочите своите данни и да отговорите на екологичните въпроси. 

Участието се счита за валидно, ако формата е попълнена до 25 юни 2020г., включително. 

 

Моето цветно/чисто място 

Изпратете ни снимка на градинката, за която се грижите, на дръвчето, което 

засадихте, на цветята, които  отглеждате, на мястото, което почиствате. Изпратете и 

кратко описание към снимките. 

Снимките с описанието, заедно с три имена, възраст и телефон за връзка изпращайте 

на e-mail: v.koleva@gabrovo.bg 

Участието се счита за валидно, ако снимката и описанието са изпратени до 25 юни 2020г., 

включително. 

 

С изпращане на снимките и персоналните данни, участниците декларират своето 

съгласие за обработване на личните им данни във връзка с участието в състезанието 

„ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА“, съгласно пoлитиката на Община Габрово за защита на личните 

данни. 

mailto:v.koleva@gabrovo.bg
https://gabrovo.bg/bg/page/1351
https://gabrovo.bg/bg/page/1351
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Изкуство от отпадък 

Ако сте творческа натура и обичате да претворявате и прекроявате старите вещи 

в нещо ново, което използвате в ежедневието си, разкажете ни за това. Изпратете снимка 

на вещите, на които сте дали „нов живот“ и от ненужен боклук сте ги превърнали в 

полезен предмет. Разкажете за какво служат тези вещи и как сте ги изработили. 

Снимките с описанието, заедно с три имена и телефон за връзка изпращайте на e-mail: 

v.koleva@gabrovo.bg 

Участието се счита за валидно, ако снимката и описанието са изпратени до 25 юни 2020г., 

включително. 

С изпращане на снимките и персоналните данни, участниците декларират своето 

съгласие за обработване на личните им данни във връзка с участието в състезанието 

„ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА“, съгласно пoлитиката на Община Габрово за защита на личните 

данни. 

5. Печеливши 
Печелившите ще бъдат определени в зависимост от категорията, в която участват. В 

категория „ЕКО Викторина“ печелившите се определят от броя на получените точки в 

онлайн викторината. Правилен отговор на всеки въпрос носи 1 точка.  

В категория „Моето цветно/чисто място“ печелившите ще бъдат определени от жури, 

което ще търси творчески подход и грижа за природата. 

В категория „Изкуство от отпадък“ печелившите ще бъдат определени от жури, което ще 

търси свързаност с темата, приложимост в ежедневието, творчески подход и креативност. 

Участниците, спечелили награда, ще бъдат обявени на сайта на Община Габрово и на 

chisto.gabrovo.bg 

 

6. Награди 
Община Габрово, като организатор на „ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА“, е осигурила следните 

предметни награди:  

200 бр. памучни торбички за пазаруване, 50 бр. шапки с периферия, 30 бр. чадъри, 30 бр. 

дъждобрана, компост, цветя и семена. 

Специални награди: 10 бр. постелки за пикник, 10 бр. комплекта за пикник 

 

Наградите ще бъдат присъждани в съответствие с получените оценки. 

В случай че участниците са повече от предвидените награди, печелившите ще бъдат 

теглени на лотариен принцип. 

 

Във всяка от категориите ще бъдат присъдени награди, както следва: 

За категория „ЕКО Викторина“ 

Според получената оценка в онлайн викторината. 

- Оценка: от 10 до 15 точки – ДЪЖДОБРАН 

- Оценка: над 5 точки – ПАМУЧНА ТОРБИЧКА ЗА ПАЗАРУВАНЕ 

 

За категория „Моето цветно/чисто място“ 

mailto:v.koleva@gabrovo.bg
https://gabrovo.bg/bg/page/1351
https://gabrovo.bg/bg/page/1351
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Според оценката на журито. 

- Оценка: Отличен –  ШАПКА С ПЕРИФЕРИЯ, КОМПОСТ, ЦВЕТЯ И СЕМЕНА 

- Оценка: Много добър –  КОМПОСТ И ЦВЕТЯ И СЕМЕНА 

Специална награда на журито за най-красиво цветно място или терен, изчистен от голямо 

количество замърсявания: постелка за пикник  

 

За категория „Изкуство от отпадък“ 

- Оценка: Отличен – ЧАДЪР 

- Оценка: Много добър – ПАМУЧНА ТОРБИЧКА ЗА ПАЗАРУВАНЕ 

Специална награда на журито за най-атрактивно и артистично творение от отпадъци – 

комплект за пикник  

За допълнителна информация във връзка със състезанието „ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА“, може да се 

свържете с организаторите от Община Габрово на тел.: 066 818 311.  

 


