
ОБЩИНА АЛФАТАР ОБЯВЯВА  

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ВЛАДИМИР МУСАКОВ” 
 
                                         

  По повод 125-та година от рождението на българския юрист и 

писател Владимир Мусаков, загинал в Първата световна война и 

националните чествания на 100 годишнината от обявяването на 

Балканската война Община Алфатар обявява 
       

Награден фон 300,00лв.  осигурен от Община Алфатар 
 

 

РЕГЛАМЕНТ: 
              

          Конкурсът е в категория  литературно творчество: стихотворение, 

есе, разказ, обвързани с повода  

  

1 – ва група –  до    18години ; 

2 – ра група -  над  18 години . 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

 

1. Кандидатите могат да участват в една от двете групи с по едно 

произведение. 

2. Обем на литературните творби - книга, разказ, есе, стихотворение - по 

избор на авторите в стандартен вариант. 

 3. Краен срок за представяне на материалите – 30.09.2012 г., 17:30 часа 

/за изпратените по поща - важи пощенското клеймо от датата на 

изпращане/. 

4. Творбите да се изпращат на адрес: 

            7570 гр. Алфатар 

               обл. Силистра 

               ул. “Йордан Петров” - № 6 

               Община Алфатар  

               За конкурса “ВЛАДИМИР МУСАКОВ” 

5. Литературните творби да бъдат в три екземпляра заедно със запис на 

файл на CD /във формата: Word 97-2003 , Word - 2007 или Word –Xps/. 

Авторите задължително да посочват трите си имена, адрес и телефон за 

контакт, и поставят това в отделен, непрозрачен, запечатан плик.  

6. Творбите ще бъдат публикувани в медийно издание в периода 01.10. – 

25.10.2012г., за което авторите ще бъдат уведомени. 



7. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25.10.2012 г. на 

паметната вечер, посветена на годишнината от рождението на 

ВЛАДИМИР МУСАКОВ от 16:30 часа в НЧ “Й. Йовков” гр. Алфатар. 
 

За повече информация: Радка Илиева–ст.сп.„Култура”, тел.: 086 811 644  

GSM: 0898 266 495 

 

 

 

ФИНАНСОВ ПЛАН 
 

ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОНКУРСА 

 

    За награден фонд: 
 

1 – ва група                                               2 - ра – група 

    Разказ                 -    80,00 лв.                    Разказ                 -    80,00 лв.     

    Есе                      -    40,00 лв.                    Есе                      -    40,00 лв.     

    Стихотворение  -    30,00 лв.                    Стихотворение  -    30,00 лв.  

 

   ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД  -                                             300,00 лв. 

 

     В плана не са предвидени средства за хонорари на членовете на 

комисията. 

     Техническото обезпечаване и обслужването на конкурса ще се поемат 

от Община Алфатар и НЧ “Й. Йовков - 1894г.”-гр.Алфатар. 

 


