


   IX-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТКА НА КУКЛА  

„В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА“ 

ТЕМА НА КОНКУРСА „ПРИКЛЮЧЕНИЯ С НАЯ!“  

 

По инициатива на:  

• Сдружение „Усмивка“ Бургас  

• Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ 

с подкрепата на Община Бургас и съдействието  

на фирма „Престиж - 96” АД гр. Велико Търново  

 

За Девета поредна година сдружение „Усмивка“ гр.Бургас съвместно с читалище „Св. 

св. Кирил и Методий 1985“ организират Национален конкурс за изработка на кукла „В 

очакване на Коледа“ – тема на конкурса „Приключения с Ная“.  

Условия: 

• Могат да участват деца и ученици от 6 до 14 години, разделени в три възрастови групи: IV 

ПГ на детска градина; 7 – 10 години, 11 – 14 години; 

• При изработката на куклите да се запази автентичността и визията на кукла Ная като се 

използват различни техники и материали (без хартия, картон, шума и пластилин); 

• Изработените кукли се изпращат до 30.11.2022 г. на адрес: 

гр. Бургас к-с „Меден рудник” бл.25 /партер/, читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” 

за конкурса за кукли „В очакване на Коледа”. 

или на адрес гр. Бургас ул. „Янко Комитов“ № 4 за Сдружение „УСМИВКА“  за 

конкурса за кукли „В очакване на Коледа”. 

• Всяка кукла да има етикет, на който да са описани четливо - град, трите имена на 

автора, възраст, учебно заведение или детска градина, телефон и имейл за контакт. 

• Участниците с отличени кукли ще получат награди, а всички останали грамота на 

посочения имейл.    

Дайте воля на въображението си, достигнете любимо родно кътче или най-отдалеченото място 

на света и сътворете своята кукла Ная: 

- в България (пресъздайте кукла Ная с носия или до национален исторически обект); 

- на планина; 

- на море; 

- в джунглата. 

След приключване на конкурса, куклите НЕ се връщат!  

Куклите ще бъдат подарени на деца от Защитените жилища и Социални домове на 

територията на гр. Бургас и поставени в навечерието на Коледа под „Елхата на доброто“ 

в сградата на Областна Администрация гр. Бургас. 



Част от тези кукли се даряват и на децата от Детските отделения, които се лекуват в 

УМБАЛ Бургас . 

Каним Ви да вземете участие в този прекрасен конкурс, за да дарим усмивка с Вашите 

подаръци по Коледа на много бургаски деца!  

Нека всички заедно да покажем, че по Коледа се случват чудеса!  

На 12 декември 2022 г. ще бъдат обявени отличените участници на фейсбук 

страницата на читалището https://www.facebook.com/chitalishteKiriliMetodii и Сдружение 

„Усмивка”, както и на www.chitalishte-km.org  

За повече информация имейл:  mitka_g@abv.bg;  chitalishte_km@abv.bg    

Личните данни на участниците в Националния конкурс за изработка на кукла „В очакване на 

Коледа” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и 

осъществяването на настоящия конкурс, съгласно 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 и в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище 

„Св. св. Кирил и Методий 1985”. 
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