
ТРЕТИ 
НАЦИОНАЛЕН  ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС  

 „БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА” 
 

с. Красен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич 

 

     
 
 

    С Т А Т У Т   
 

1. Основна идея  
  

Пленерът се превърне той в празник на изобразителното изкуство - 
своеобразна среща на  творците с природата и бита на Йовковата 
Добруджа, която да ги вдъхнови да претворяват в багри красотата във 
всички нейни форми и проявления. 

 

2. Организатори 
 
 

Пленерът се организира от Община Генерал Тошево, кметство с. Красен и 
Народно читалище „Йордан Йовков 1896“ с. Красен и се вписва в 
културната политика на община Генерал Тошево, насочена към открит 
диалог и партниране с културни дейци, институти и творчески организации. 
Партньори на организаторите са Сдружение на Добричките художници и 
„Ателие 13“ гр. Добрич.                              
 
 

3. Провеждане 

3.1.    Пленерът се провежда ежегодно на територията на с. Красен и община  
          Генерал Тошево в края на м. юни в рамките на 7 дни.    
          Третият пленер ще се проведе в дните от 21 до 27юни 2020 г.   
                           

3.2.    Финансира се от Община Генерал Тошево и спонсори.  

3.3. Заключителният етап на пленера е изложба на художествените творби, 
създадени по време на културното събитие. 

3.4. За пленера и организираната изложба впоследствие се издава каталог 
и/или сборник.  
 

 
4. Цели, които се поставят с провеждане на пленера: 
 
 

4.1. Да стимулира творческите търсения на творците и да даде възможност за 
активна творческа работа; 

 

4.2. Да бъде повод за възникване на творчески контакти на различни по 
възраст и афинитет художници, местни творци и утвърдени автори с 
постоянно и забележимо присъствие; 
 

4.3. Да създаде трайни връзки и контакти между творците и организаторите, 
които ще гарантират устойчивостта на проекта в бъдеще. 
 

4.4. Да се създадат нови художествени произведения, които да попълнят 
фонда на Община Генерал Тошево с творби на живописта. 



4.5. Да популяризира община Генерал Тошево като място с атрактивна 
природа, интересна история и жизнено настояще и да популяризира 
нейното развитие;  

 

4.6. Да укрепи връзките с побратимените градове и открие възможности за 
създаването на нови културни контакти; 

 

 

 
5. Право на участие  

 
 

5.1. Във форума могат да участват ежегодно по 8 творци с  доказани качества и 
       професионализъм; 
 

5.2. Поне двама от участниците да са членове на Сдружението на Добричките  
Художници и „Ателие 13“, а останалите - от България или от градове в 
чужбина, с които Община Генерал Тошево поддържа дружески отношения; 
 

5.3. Участниците  се селектират и предлагат от организаторите; 
 

5.4. Поканените участници трябва да изпратят своя снимка, творческа биография 
и снимки на свои творби във формат jpeg на е-mail: kultura@toshevo.org, 
което  ще се смята за потвърждение на участието им в пленера. 
 

 
               

6. Условия на провеждане 
 
 

6.1. Организаторите осигуряват: 
 

 Хонорари за участниците в пленера – по 250 /двеста и петдесет/ лева на 
участник; 
 

 Необходимите за творческия процес материали - рамки и платна – до 4 
/четири/ бр. на участник,  във формат 60/40, 30/80, 50/50 или 40/80 см.; 

 

 Място за рисуване при неблагоприятни атмосферни условия; 
 

 Място за нощувка на гостите в самостоятелни стаи в бунгала – с. Красен, 
при спазване на обявените противоепидемични мерки;  
 

 Храна /закуска, обяд и вечеря/ – във Филиповата кръчма в с. Красен, при 
спазване на обявените противоепидемични мерки; 
 

 Транспорт от мястото за нощуване до отдалечени обекти в района, които 
са атрактивни за посещение и творческа интерпретация от авторите; 

 

 Уреждане на изложба с творбите, създадени по време на пленера, 
промотиране на изложбата и авторите, впоследствие рамкиране на 
картините и експонирането им на обществени места в града и общината. 

 

 Реклама на сайта на Община Генерал Тошево http://www.toshevo.org, в 
местни и национални медии и свързаните с пленера издания; 
 

 Издаване на каталог на изложбата -  в последствие. 
 

 

6.2. Участниците се ангажират: 
 

 Да приемат статута на пленера, имащ равностойността на договор, и на 
негово основание да сключат с организаторите индивидуални граждански 
договори за участието си в пленера; 
 



 Да работят по зададената тема в свободна творческа интерпретация и без  
жанрова насоченост:  пейзаж, натюрморт, портрети и др.; 

 

 Да работят върху платна, осигурени от Община Генерал Тошево, като 
избират между предложените формати и размери; 
 

 Да осигурят сами материалите си за работа /бои, четки, разредители/, както 
и платна, ако предоставените от организаторите не им допадат;  
 

 Да представят най-малко по 2 /две/ от сътворените по време на пленера 
творби за заключителната изложба, които да останат като дарение за 
Община Генерал Тошево; 
 

 Да предоставят на организаторите правото на последваща публикация на 
предоставените творби в каталог или самостоятелен сборник; 
 

 По време на провеждането на пленера участниците се ангажират да 
спазват обявените противоепидемични мерки, в т. ч. спазване на социална 
дистанция, дезинфекция, носене на маски при публични прояви. 
 

 

6.3. Спонсорите на пленера получават реклама в свързаните с него 
материали, издания и публикации.  

 
 
 

За контакти  
и допълнителна информация: 

      

Община Генерал Тошево                                                     
Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“                                                           

Маргарита Великова, началник-отдел                                                                              
тел: 0889  954880 

                                                                                         е-mail: kultura@toshevo.org  
 

Кметство с. Красен 
Тошко Тачев, кмет 

Тел.: 0884 649883; 0889 320643 
е-mail: kmetstvokrasen@abv.bg 

             
 
 
 


