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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 
В рамките на Кампания „За надежда и живот без зависимости“ Общинският съвет по 

наркотични вещества и Превантивно-информационният център по зависимости продължават 
обявения през м. май конкурс за създаване на кратка литературна творба, рисунка, кратък 
видеоклип под надслов „Предпазването от рисково поведение – през моя поглед, с моето сърце 
и вълшебната сила на изкуството и дигиталните технологии”, с творческа тема: „Свят без 
употреба на дрога – моят свят“, в три раздела: кратка литературна творба (къс разказ, кратко 
стихотворение), рисунка, кратък видеоклип. 

Публичното представяне и награждаването на конкурсните творби е на 20 ноември 2019 
(сряда), от 14:00 – на тази дата се отбелязва Световният ден на децата и е добър повод да се чуе 
гласът на младите.  

Целите на конкурса обединяват усилията на ПИЦ по зависимости за привличане на 
вниманието към предизвикателството, с което се сблъсква поколението - вредата от употребата на 
психоактивни вещества от деца, юноши и младежи, както и за насърчаване на интереса към 
творческа изява и оригинално мислене чрез средствата на изкуството и дигиталните технологии, за 
създаване на авторски творби по интересен и достъпен начин и за защита на собствена позиция и 
ангажираност. 

Обявата и променените Правила на конкурса са публикувани на уеб сайта на ПИЦ по 
зависимости: www.pic-starazagora.com. 

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 11 до 19 години от основни и средни 
училища, професионални и профилирани гимназии на територията на област Стара Загора, както и 
от други области. Допуска се индивидуално и колективно участие (до 3-ма души). Във всеки от 
разделите на конкурса участниците се представят с неограничен брой конкурсни творби.   

Всеки участник предварително заявява участието си, като попълва регистрационен 
формуляр. Всички, които до края на м. септември т.г. са се регистрирали за участие и са изпратили 
творби, продължават участието си в конкурса, без да е необходима нова регистрация. 

Конкурсно жури ще оценява конкурсните творби и ще отличи най-добрите от тях във всеки 
раздел с материални награди на обща стойност 650.00 лв. Като признание за таланта и 
съпричастността си към темата на конкурса всички млади творци ще получат благодарствени 
грамоти. 

Краен срок за попълване и изпращане на регистрационен формуляр: 8 ноември 2019 год. 
Краен срок за изпращане на творбите: 13 ноември 2019 год. 
Начин за изпращане на творбите: 
На е-mail: pic.starazagora@abv.bg и  
По пощата/с куриер или лично до:  Превантивно-информационен център по зависимости 

 За конкурса 
 ул. „Цар Иван Шишман” № 96 (вляво от жилищния вход) 

 гр. Стара Загора, 6000 
Дата на публично представяне и награждаване: 20 ноември 2019 год. 
Начало: 14:00 часа 
Място за публично представяне и награждаване: Актова зала на Превантивно-

информационен център по зависимости, ул. „Цар Иван Шишман” № 96 (на север от ППМГ „Гео 
Милев”, вляво от жилищния вход) 

За допълнителна информация:   
0882/55-04-62 – Радост Овагимян 
0888/12-64-13 – Диана Кирилова-Чобанофф 
042/23-00-24   – ПИЦ по зависимости 

 

ООББЩЩИИННАА  ССТТААРРАА  ЗЗААГГООРРАА  
ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  ППОО  ННААРРККООТТИИЧЧННИИ  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВАА    

ППРРЕЕВВААННТТИИВВННОО  ––  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННЕЕНН  ЦЦЕЕННТТЪЪРР  ППОО  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  
6000, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 96  

e-mail: pic.starazagora@abv.bg,  ovagimyan@abv.bg; уебсайт: www.pic-starazagora.com 
тел.: 042/23-00-24; 0882/550-462 
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