
ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

     ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА  

С   НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

                       О Б Я В Я В А Т 

            КОНКУРС ЗА ФОТОЕСЕ 

                     На тема: 

“Рецепта за щастие” 
     

     Какво е щастието? Могат ли всички хора на земята да бъдат 

щастливи? Колко вида щастие има? Това са само част от въпроси-

те които всеки от нас си задава. Затова снимайте вашите безгриж-

ни дни, както и любими моменти с обичани хора, животни, предме-

ти, места...  

 
В конкурса  могат да вземат участие ученици от V до  VII клас.  

Условия за участие: 

 Всеки може да участва с една фото история от 6 фотогафии, 

отговарящи на зададената тема и подредени в логическа пос-

ледователност. 

 Текстът на фотоесето трябва да бъде приложен в Word фор-
мат, като може да го разпределите на части към всеки кадър 
или да го представите като отделна цялостна история, която 
разкрива посланието на фотографиите. 

 Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които съдържат 

допълнително прибавени надписи и графики. 

 Участниците могат да изпращат само фотографии, направени 
от тях самите и върху които имат авторско право. 

 Към всяко фотоесе трябва да има информация с име и фами-

лия на автора, възраст, училище, имейл и телефон за връзка. 

 Очакваме фотоесетата на имейл адрес: pic.lv@abv.bg или 

в офиса на Превантивно-информационен център за борба с 

наркотичните вещества /сградата на Стоматологията ет.3 ст. 

12/  

Краен срок за участие 31 май 2022 г. 

Допълнителни подробности по регламента на конкурса ще намери-

те на сайта на Община Ловеч или на тел. 068 / 601 367 

 

 



ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

     ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА 
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    На тема: 

“Здрав е на фокус” 
Здравето не е само липсата на болест. То е цяла 

съвкупност от елементи като: здравословно хранене и 
лична хигиена; спорт и двигателна култура; положителни 

емоции и умения за справяне със стреса и напрежението. 
Да не забравяме и социалното здраве – успешното и пол-
зотворно общуване със семейството, съучениците, прия-
телите и дори с непознатите хора, които срещаме навън 

или в Интернет. 
 

В конкурса  могат да вземат участие ученици от VIII до  XII клас.  

Условия за участие: 

 Всеки може да участва с до 6 фотогафии, отговарящи на за-

дадената тема и подредени в логическа последователност. 

 Текстът на фотоесето трябва да бъде приложен в Word 
формат, като може да го разпределите на части към всеки 
кадър или да го представите като отделна цялостна исто-
рия, която разкрива посланието на фотографиите. 

 Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които съдържат 

допълнително прибавени надписи и графики. 

 Участниците могат да изпращат само фотографии, направе-
ни от тях самите и върху които имат авторско право. 

 Към всяко фотоесе трябва да има информация с име и фа-

милия на автора, възраст, училище, имейл и телефон за 

връзка. 

 Очакваме фотоесетата на имейл адрес: pic.lv@abv.bg 
или в офиса на Превантивно-информационен център за 

борба с наркотичните вещества /сградата на Стоматология-

та ет.3 ст. 12/  

Краен срок за участие 31 май 2022 г. 

Допълнителни подробности по регламента на конкурса ще наме-

рите на сайта на Община Ловеч или на тел. 068 / 601 367 

 


