
 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ          

„ШАНДОР ПЕТЬОФИ“ – гр. РАЗГРАД 

ИНСТИТУТ ЛИСТ – УНГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ  

  СОФИЯ 

 

СТАТУТ 

НА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 

по случай 

200 години от рождението на поета революционер Шандор Петьофи 

и  60 години от създаването на НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград 

 

І. ЦЕЛ НА КОНКУРСА: 

Да съчетаем традицията с модерното: да накараме младите да пишат, разгръщайки 

фантазията си не само в класическите литературни форми. Конкурсът дава възможност да 

откриете общото между българската и унгарската нации и да се запознаете с творчеството 

на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи (но това не е задължително условие за 

участие!). 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

Текстът, който ще напишете, да се състои най-много от 200 думи и по някакъв начин да е 

свързан със стихотворението на Шандор Петьофи  

                                                      „Любов и свобода“ 

Две неща ми трябват на земята - 

те са любовта и свободата. 

Жертвал бих живота безвъзвратно 

за любов, 

любовта да дам за свободата 

съм готов. 

Пеща, 1 януари 1847 г. 

Превод: Невена Стефанова 

„ПЕТЬОФИ 200 – ЛЮБОВТА И 

СВОБОДАТА“ 



 

 

ІІІ. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

Право на участие в конкурса имат всичкки ученици от VІІІ до ХІІ клас от страната.  

 

ІV. КАТЕГОРИИ 

 поезия 

 къс разказ 

 есе 

 публикация (пост) за социална медия (Фейсбук, Инстаграм, Туитър и др.) 

Всеки участник мооже да участва в конкурса с най-много три авторски произведения, 

независимо в кой от посочените жанрове. 

 

V. НАГРАДИ 

Ще се присъдят награди под формата на ваучери за книги (пет на стойност 200 лв.) и 

поощрителни награди (книги). Журито си запазва правото да намали размера и да увеличи 

броя на наградите. 

Най-добрите творби ще бъдат публикувани в „Литературен вестник“, на сайта и в 

социалните мрежи на Институт Лист. 

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

Конкурсът е явен и всеки участник представя в електронен вариант най-много три авторски 

творби във всеки от посочените жанрове. 

Всички текстове трябва да са в шрифт Times New Roman, размер на буквите 12 и разред 

1,50. 

Файловете с произведенията трябва да съдържат задължително следната информация за 

участника: 

 Трите имена на участника 

 Училище, клас, възраст на участника 

 Имейл, адрес и телефон за връзка с участника 

 Имейл, адрес и телефон за връзка с училището, в което учи участникът  

NB: При липса на някоя от посочените точки се затруднява връзката ни с вас, затова 

ви молим да не пропускате нищо от тази информация. 



 

 

Желателно, но не задължително, е творбите да не са публикувани до този момент.  

Творби, които не отговарят на поставените технически изисквания за шрифт и разредка или 

са с по-голям обем (над 200 думи), няма да се оценяват от журито. 

Ако участникът е изпратил повече на брой от посочените в условието творби, ще се 

оценяват само три на случаен принцип. 

Предлозите, съюзите, частиците и междуметията ще се броят за думи. Заглавието няма да 

се брои в изискването за текст до 200 думи. 

Изпращайки текстовете си за конкурса, участниците преотстъпват на организаторите 

правата за използване на творбите. Организаторите на конкурса ще могат да ги използват в 

печатни и онлайн издания (с посочване на техния автор) без допълнително заплащане.  

 

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ: до 9 април 2023 г. (23:59) 

Допълнителна информация: на имейл litera@ptgrz.org или на телефон: 02/987 30 45. 

Адрес за изпращане на творбите: litera@ptgrz.org като заглавието на имейла трябва да бъде 

„за конкурса „Петьофи 200“. 

Победителите ще бъдат обявени на сайта на НПТГ „Шандор Петьофи“ в края на месец 

април и ще бъдат уведомени за това и по имейл, като ще могат да получат наградите си или 

лично, или на посочения от тях адрес на училището, в което учат. 

 

NB! Задължително всеки участник попълва и изпраща сканирана или снимана Декларация 

за информирано съгласие , в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните 

данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

 Приложение 1 – Декларация – съгласие на родител за ученик, ненавършил 16 г. 

 Приложение 2 – Декларация – съгласие на участник за ученик навършил 16 г. 

С явяването за получаване на награда участниците, техните родители и учители се 

съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното 

пространство с нетърговска цел.  
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Приложение 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информирано съгласие  

на родител /настойник/ попечител на участник 

в конкурса „ПЕТЬОФИ 200 – ЛЮБОВТА И СВОБОДАТА“ 

 

Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………, 

(име, презиме, фамилия на родителя/настойника/попечителя) 

с адрес: ………..………………………………………………………………………………, 

телефон: …………………………, родител/настойник/попечител (излишното се зачертава)  

на ……………………………………………………………………………………………...…,  

(име, презиме, фамилия на детето / ученика) 

който/която е ученик/ученичка от……………клас в ………………..……………………….. 

…………………………………………………………………………………............................. 

(наименование на училището, населено място, област) 

 

I. Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните данни на сина ми/дъщеря 

ми (три имена, дата на раждане, училище, клас, населено място, резултати /класиране/ от 

проведена изява (конкурс/фестивал/състезание), а именно за участие в 

........................................................................................................................................................... 

през учебната 2022/2023 година, в това число и с цел осигуряване на публичност и 

популяризиране на постиженията на участниците в провеждани изяви. 

2. Запознат/а съм, че администратор на личните данните е директорът на институцията, в 

която се организира и провежда изявата, както и с координатите за връзка с него.   

3. Наясно съм, че обработването на личните данни е необходимо за организирането и 

провеждането на цитираната по-горе изява.  

4. Запознат/а съм, че популяризирането на резултатите на участниците се извършва въз 

основа на свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие от 

родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за детето/ученика, чрез 

подаване в институцията провеждаща изявата, на декларация за информирано съгласие за 

публикуване на: 

4.1. резултатите /класирането/ на детето/ученика в проведената изява/ конкурс, 

състезание, фестивал/, ведно с личните му данни (трите имена на ученика, 

училище/институция, клас, населено място); 

 4.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на 

събитието. 

5. Запознат/а съм, че при липса на изрично изразено съгласие:  



 

 

5.1. по т. 4.1. – резултатите /класирането/ в проведената изява на 

конкретното/конкретния дете/ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо 

имената на детето/ученика; 

5.2. по т. 4.2. – на детето/ученика се предоставя възможност, да не бъде 

включено/включен в снимковия материал. 

6. Запознат/а съм, че фиктивният номер по т. 5.1. се предоставя на детето/ученика от 

провеждащата изявата институция и този номер е съответния номер от протокола на 

оценяващата комисия. 

7. Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на 

данните, които са правата на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на 

обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на жалба до надзорен орган.  

8. Запознат/а съм, че правото на изтриване на публикувани лични данни, за  които 

първоначално е декларирано съгласие, от родителя/настойника/попечителя, носещ 

родителска отговорност за детето/ученика, или от упълномощено лице, чрез писмено 

подаване на искане до директора на институцията, пред когото съгласието е декларирано.  

9. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще бъдат 

обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в 

областта на защита на личните данни и приложимото българско и европейско 

законодателство.  

10. Потвърждавам авторството на творбата. 

 

II. Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на сина ми/дъщеря ми,  

ДЕКЛАРИРАМ, че съм: 

Съгласен/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) същият/същата да бъде 

сниман/а във видео- или фото-формат във връзка с участието му/й в горецитираната изява. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) за снетите изображения 

да бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел 

публичност на горецитираната изява. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) личните данни на сина 

ми/дъщеря ми (трите имена, училище, клас, населено място), ведно с резултатите му/ѝ 

/класирането/ от горецитираната изява за учебната …………………….. година, да бъдат 

обявени публично. 

 

Подпис на родителя: ………………………….…. 

 

Подпис на участника (ученика): …………….…… Дата: ………………………………. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информирано съгласие  

на ученик (навършил 16-годишна възраст), участник  

в конкурса „ПЕТЬОФИ 200 – ЛЮБОВТА И СВОБОДАТА“ 

 

Долуподписаният/ата 

……………………………………………………………………………..…..........................., 

(име, презиме, фамилия на ученика) 

ученик/ученичка от……………клас в …………..……………………………………..……... 

(наименование на училището, населено място, област) 

Дата на раждане: …………………………………. 

Във връзка с участието ми в ………………………………………………………………… 

......………………………………………………………………………………………........... 

(посочва се конкурсът/фестивалът/състезанието) 

 

I. Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни (три имена, 

училище, клас, населено място, резултати /класиране/ от проведена изява (конкурс, 

фестивал, състезание), а именно за участие в............................................................................ 

............................................................................................................................... през учебната 

2022/2023 година, в това число и с цел осигуряване на публичност и популяризиране на 

постиженията на участниците в провеждани изяви. 

2. Запознат/а съм, че администратор на личните данните е директорът на институцията, в 

която се организира и провежда изявата, както и с координатите за връзка с него.   

3. Наясно съм, че обработването на личните данни е необходимо за организирането и 

провеждането на цитираната по-горе изява.  

4. Запознат/а съм, че популяризирането на резултатите на участниците се извършава въз 

основа на свободно изразеното ми, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие, 

чрез подаване в институцията провеждаща изявата, на декларация за информирано съгласие 

за публикуване на: 

 4.1. резултатите /класирането/ ми в проведената изява /конкурс, състезание, 

фестивал/, ведно с личните ми данни (трите имена на ученика, училище/институция, клас, 

населено място); 

 4.2. снимки и/или видео с мое участие за целите и за популяризирането на събитието. 

5. Запознат/а съм, че при липса на изрично изразено съгласие:  



 

 

5.1. по т. 4.1. – резултатите /класирането/ в проведената изява на 

конкретното/конкретния участник се обявяват публично с фиктивен номер вместо 

имената му; 

5.2. по т. 4.2. – на участника се предоставя възможност, да не бъде включен в 

снимковия материал. 

6. Запознат/а съм, че фиктивният номер по т. 5.1. се предоставя на участника от 

провеждащата изявата институция и този номер е съответния номер от протокола на 

оценяващата комисия. 

7. Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на 

данните, които са правата на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на 

обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на жалба до надзорен орган. 

8. Запознат/а съм, че правото на изтриване на публикувани лични данни, за които 

първоначално е декларирано съгласие, се упражнява от ученика, в случай че има навършени 

16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска 

отговорност за ученика, или от упълномощено лице, чрез писмено подаване на искане до 

директора на институцията, пред когото съгласието е декларирано. 

9. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще бъдат 

обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в 

областта на защита на личните данни и приложимото българско и европейско 

законодателство. 

10. Потвърждавам авторството на творбата. 

II. Като ученик-участник (навършил 16 годишна възраст), ДЕКЛАРИРАМ, че съм: 

Съгласен/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) да бъда сниман/а във видео- 

или фото-формат във връзка с участието ми в горецитираната изява. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения 

да бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел 

публичност на горецитираната изява. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) личните ми данни (трите 

имена, училище, клас, населено място), ведно с резултатите ми /класирането/ от 

горецитираната изява за учебната …………………….. година, да бъдат обявени публично. 

 

 

Подпис на участника (ученика): ………………..……  

Дата: ……………………………. 

 


