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Националният военноисторически музей (НВИМ) стартира кампания по повод отбелязването 

на 147 години от обесването на Васил Левски – „Какво бих казал на Васил Левски, ако беше 

жив днес“.  
 

Идеята 

 

Само с отговора на един въпрос „Какво бих казал на Васил Левски, ако беше жив днес“ и 

използването на достъпни и познати за децата интерактивни начини и средства за комуникация, 

те да могат да бъдат автори със своя съвременен прочит и представяне на идеята и разбирането 

им за образа и идеалите на Апостола на свободата и да се почувстват по-близо до него. 

 

Период на провеждане: 20 януари – 19 февруари 2020 г.  

 

Към кого е насочена: деца в предучилищна възраст и ученици от начален, среден и горен курс 

на обучение. 

 

Целта 

 

Да провокира и увлече подрастващите в това да научат повече за Васил Левски, да се замислят 

над святото му дело. Едновременно с това да се създаде среда за индиректен диалог между 

миналото и настоящето, да се потърси възможност за осмисляне на ценностите и принципите от 

„тогава“ до „сега“, пречупено през съзнанието, възприятията и погледа на подрастващото 

поколение днес.  

 

Условия за провеждане и участие 

 

Всички деца в предучилищна възраст и учениците, които искат да се включат, трябва да 

заснемат по избор кратък видеоклип с продължителност до 1 мин. или да напишат текст до 200 

думи, в които отговарят на въпроса – „Какво бих казал на Васил Левски, ако беше жив днес“.  

 

Видеото може да бъде направено с всяко налично устройство, което възпроизвежда видео 

формат. То може да бъде персонално или групово заснето (за цял клас), като за последното 

всеки ученик поотделно пред камера отговаря на посочения въпрос.  

 

Съгласно действащото българско законодателство, свързано с изискванията на Закона за защита 

на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, от НВИМ ще изискваме за всички лица в 

непълнолетна възраст, които заявят участие, попълнена от родители/настойници Декларация за 

информирано съгласие, че децата им могат да бъдат заснети по време на публично събитие, 

тяхното видео или фото изображение може да се използва за целите на кампанията, както и че 

снимките, видеата и текстовете могат да бъдат публикувани в профилите в социалните мрежи 

на НВИМ и разпространени в медиите. 

 

Конкретни изисквания 

 

За видеоклипа няма ограничение къде да бъде заснет като локация, но задължително трябва да 

отговаря на зададените параметри като: отговор на конкретно зададен въпрос и 

продължителност, както и да бъдат спазени правилата за реклама в социалните мрежи и 

медиите, т.е. на фокус да не се виждат послания (политически или с враждебно съдържание), 

визии или друго, което представлява реклама на бранд, продукт, партия.  



За писмения формат изискванията са фиксиран брой знаци/думи и неизползването на 

нецензурно съдържание. 

 

Краен срок за участие: не по-късно от 16 февруари (неделя) 2020 г.  

 

До тази дата участниците могат да изпратят своите готови видеа и текстове на електронната 

поща на НВИМ –  nvim.pr@gmail.com или като съобщение във Facebook страницата на Музея – 

Национален военноисторически музей/ @NationalMuseumOfMilitaryHistory. Всяко от 

посочените съдържание следва да бъде придружено от попълнена от родител или настойник 

Декларация за информирано съгласие. 

 

 

Популяризиране и разпространение 

 

Част от събраните видеа и текстове ще бъдат популяризирани в профилите и каналите на 

НВИМ в социалните мрежи и в медиите.  

 

Финал 

 

Всички видеа и текстове, които отговарят на изискванията, ще бъдат представени на 

посетителите и представителите на медиите в деня на отбелязването на обесването на Васил 

Левски – 19 февруари в НВИМ. Те ще бъдат прожектирани на екран в експозицията на Музея.  

 

С участниците от подбраните видеоклипове и текстове за мероприятието, екипът на НВИМ ще 

се свърже, при желание и възможност да присъстват.  

 

Съпътстваща финала проява  

 

Музеят за поредна година, в деня, в който отдаваме своята почит към Апостола на свободата – 

19 февруари, ще представи образователната програма „Васил Левски – вчера и днес“, за която 

групи от ученици, придружавани от учители могат предварително да направят заявка.  
 

За записвания: Мариета Станева – директор на Дирекция „Експозиционни и образователни 

дейности“, тел.: +359 886 604 229. 

 

Актуална информация: ще бъде качвана в сайта и публикувана във Facebook страницата на 

НВИМ. Телефон за връзка: +359 886 602 165. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 

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

(име, презиме, фамилия) 

в качеството ми на родител на ………………………………………………………….., 

(име, презиме, фамилия) 

от …………. клас в училище ..…………………………………………………………… 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Съгласен/а съм Националният военноисторически музей (НВИМ) да обработва 

личните данни на детето ми ………………………………………………………………….. 

(име, презиме, фамилия) съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни 

и Регламент (ЕС) 2016/679, като прави снимки и видео заснемане за целите на 

кампания „Какво бих казал на Васил Левски, ако беше жив днес“ и публично събитие, 

свързани с отбелязването на годишнината от смъртта на Васил Левски през 2020 г. 

Съгласен/а съм фото и видео съдържанието да бъдат публикувани и разпространени в 

интернет, в профилите в социалните мрежи на НВИМ и разпространени в медиите. 

Запознат/а съм с:  

 целта и средствата на обработка на личните данни;  

 доброволния характер на предоставянето на данните; 

 правото ми по всяко време да оттегля съгласието си;    

 правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни;  

 получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити 

данните.  

 

 

Дата:………………..  ДЕКЛАРАТОР:   

гр. …………………..                                       …………………                                                           


