
 

 

 

  

 

 
 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ  

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД 
 

 

РУО – БЛАГОЕВГРАД 

 

ОБЯВЯВАТ 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

„БЕЗБРОЙ РЕЦЕПТИ ЗА УСПЕХ“ 

 

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА  

Изява на творческите възможности на учениците.  

Стимулиране на техния интерес към опознаване на различни професионални сфери за успешното     

им кариерно ориентиране.  

Конкурсът има за цел да се превърне във форум за обмен на знания, умения и нови идеи. 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

В конкурса могат да участват ученици от V клас до XII клас от училища, клубове или школи.  

Творбите са индивидуални и трябва да отговарят на поставената тема.  

Не се приемат творби, участвали или участващи в други конкурси. 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

ТЕМА: „Красотата ще спаси света” 
 

Участниците могат да изпратят конкурсни творби с жанров обхват по избор и максимален размер  

на рисунките 35/50 см. с паспарту.  
 

Конкурсните работи се изпращат по пощата на адрес:  

гр. Благоевград 2700,  

ул. „В. Левски“ №60,  

ПГТЛП „Г. Делчев“,  

за конкурса „Безброй рецепти за успех“ 

 

 



ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 

ТЕМА: „Търпението е благодат” 
 

Участниците представят до 3 експоната - скулптури, пластики, декоративни и приложни творби,  

дърворезба, керамика, текстил и други.  

 

Конкурсните работи се изпращат по пощата на адрес:  

гр. Благоевград 2700,  

ул. „В. Левски“ №60,  

ПГТЛП „Г. Делчев“,  

за конкурса „Безброй рецепти за успех“ 

 

ФОТО ИЗКУСТВО 

ТЕМА: „Уловени мигове” 
 

Участниците могат да представят черно-бели и цветни фотографии в електронен jpg/jpeg  формат и  

на хартиен носител в размер 20/30 см.  

 

Фотографиите се изпращат на имейл: pgtlp_konkurs@abv.bg 

 

 

КОМПЮТЪРНА РИСУНКА 

ТЕМА: „Отдавна исках да разкажа...“ 
 

Участниците представят конкурсни работи в jpg/jpeg формат, минимум 1000 пиксела. 
 

Компютърните рисунки се изпращат на имейл: pgtlp_konkurs@abv.bg 

 

ВСЯКА ТВОРБА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИДРУЖЕНА  

ОТ СЛЕДНАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

- Трите имена на участника, възраст, клас 

- Заглавие на творбата 

- Име на ръководител/подкрепящ учител, телефон за контакт 

- Училище/Школа/Клуб, адрес за получаване на награда (в случай, че се присади такава) 

- Телефон и имейл на представящата се институция. 

 

 



Всеки участник трябва да попълни приложение 1 за участие в конкурса и декларирано съгласие  

от родител. 

 

Конкурсните творби няма да се връщат на участниците. 

Могат да бъдат сканирани, фотографирани, публикувани и използвани за изложби, за издаване на  

дипляни, календари, както и за други нетърговски цели, свързани с конкурса. 

 

В периода 16-21.04.2022г. компетентно жури чрез честен и безпристрастен подбор ще излъчи  

творби, които ще бъдат качени на Фейсбук страницата на ПГТЛП „Г. Делчев“, гр. Благоевград. 

 

В периода 21-30.04.2022г. по брой харесвания за съответната творба ще се определи класирането за  

първо, второ и трето място за всяка категория.  

 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ – 15.04.2022 г. 

 

ФЕЙСБУК ГЛАСУВАНЕ – 21.04.2022 г. – 30.04.2022 г. 

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО – НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА  

 

ПГТЛП „Г. ДЕЛЧЕВ“ – 03.05.2022 г. – 05.05.2022 г. 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛАУРЕАТИТЕ – 11 МАЙ, 2022 г. 
 

 

 

 

 


