
Община Първомай и  
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

 на малолетните и непълнолетните  

организират 

Конкурс за ръчна изработка на мартеници на тема: 

„ДА ОКИЧИМ ДЪРВОТО НА БАБА МАРТА” 

Преплитането на белия и червения цвят е стар народен обичай носещ вяра в утрешния ден 

и станал символ на здраве и благополучие. Целта на конкурса е разширяване познанията 

на децата за направата на мартеници и значението им. Да се инициират и стимулират 

творчески процеси, с акцент поддържане и развитие на вековната българска традиция да 

се закичваме с усукани червено-бели кончета за здраве и късмет. 

В конкурса можете да участвате със следните творби: 

Мартеници или обемни кукли Пижо и Пенда, които да са ръчно изработени. 

Категории: 

 НАЙ - ТРАДИЦИОННА МАРТЕНИЦА

 НАЙ - АТРАКТИВНА МАРТЕНИЦА

 НАЙ - ГОЛЯМА МАРТЕНИЦА

 НАЙ - ГОЛЕМИ ПИЖО И ПЕНДА

 НАЙ - ОРИГИНАЛНА ИНТЕРИОРНА МАРТЕНИЦА ЗА ДОМА ИЛИ ДВОРА

Изисквания за ръчно изработените  мартеници:

1.  МАРТЕНИЦИТЕ ДА БЪДАТ С РАЗМЕРИ ПО - ГОЛЕМИ ОТ 20 СМ; 

        2.  ТВОРЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА СТАРИ ЗАНАЯТИ И/ ИЛИ НЕСТАНДАРТНИ МАТЕРИАЛИ; 

        3.  РЪЧНА ИЗРАБОТКА; 

        4.  ОРИГИНАЛНОСТ НА МАРТЕНИЦАТА ИЛИ КУКЛАТА ПИЖО И ПЕНДА; 

Регламент и Възрастови групи: 

Деца /група от Детски градини /Подготвителни групи/ 



Ученици /клас/ от всички училища на община Първомай 

В конкурса може да се участва самостоятелно или в група, изработила мартеници или 

тематична кукла. Желаещите могат да участват с повече от 1 мартеница/кукла.  

Допуска се помощ от възрастни /мама, татко, баба, дядо, учители и възпитатели/. 

Мартениците ще бъдат оценени по външен вид, качество на изработка, вложени 

разнообразни материали и вплетени оригиналност и традиция в едно. 

Всяко изделие да бъде придружено с  имена, клас /група/, училище, детска градина, 

телефон за връзка и предадени в чанта или плик с надпис „За конкурса Баба Марта”. 

С най - оригиналните  мартеници на 1 март 2021г. ще бъде окичено и 

 "ДЪРВОТО НА БАБА МАРТА"  

Крайният срок за предаване на изделията е 17 февруари 2021 година /вкл./

 Място за предаване  -в сградата на Община Първомай – eтаж 1 деловодство /фронт офис/. 

За допълнителна информация 0882550559 - секретар на МКБППМН  Мария Кьосева 

Награждаване: 

На 1 март 2021г. - Баба Марта от 14,30 часа пред сградата на община Първомай ще 

бъдат отличени и наградени с грамоти и предметни награди по трима автори във всяка 

от категориите. 

Организаторите ще съобщят по телефона на отличените участници в конкурса. 

Вложете творчество, сръчност, въображение и умения в 

изработването на вашите уникални мартеници! 

Забавлявайте се и участвайте! 


