
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ 

2500 Кюстендил, ул. “Демокрация” № 55, тел./ факс 078/550076, e-mail: io_mon_kst@аbv.bg 

 

 

Регламент на конкурса „България в мен“ 2020  

Темата за учебната 2020/2021 година е „Мечтая“  

 

 Идеята на регионалния конкурс за есе на Регионално управление на 

образованието – Кюстендил „България в мен“ е да провокира децата и младежите на 

възраст от 11 до 17 години да опишат отношението си към България чрез 

формулираната подтема, да им се даде възможност за самостоятелна изява на 

творческите способности, да представят своите виждания и идеи по значими за тях 

теми. 

 

 Изисквания към участниците: 

 Право на участие имат ученици от област Кюстендил на възраст от 11 до 17 

години включително, като участниците в конкурса се състезават в три възрастови 

групи: 

- V – VII клас; 

- VIII – IX клас; 

- X – XI клас. 

 

 Изисквания към съдържанието: 

 Всеки ученик участва в конкурса само с една авторска творба. 

 Комисията ще оценява нивото на езикова култура и оригиналността на 

представените идеи в текстовете. 

 Плагиатство не се допуска. При установено плагиатство творбата не участва в 

класирането. 

 

 Технически изисквания: 

 Участниците представят есе с обем до две номерирани печатни страници (30 

реда по 60 знака на ред, включително интервалите). 



 Изисквания за оформяне:  

- формат А4,  

- шрифт и размер Times New Roman, 12 pt; 

- разредка на редове 1,5.  

 Всяка творба трябва да бъде придружена от информация за автора: трите имена, 

възраст, клас, училище, адрес, телефон за връзка, като посочената информация е 

написана на отделен лист, а листът е запечатан в малък плик. Малкият плик се поставя 

в голям плик, в който е поставена творбата.  

 

 Срокове: 

 Творбите се изпращат в деловодството на РУО – Кюстендил до 04.12.2020 г. на 

адрес:  

гр. Кюстендил - 2500,  

ул. „Демокрация” № 55  

РУО – Кюстендил 

за конкурса „България в мен“  

 

Творби, получени извън посочения срок, няма да бъдат разглеждани. 

 

 Класиране и награди: 

 Конкурсните работи ще бъдат класирани от I до III място за съответната 

категория. 

 Авторите на класираните от I до III място творби ще получат грамота и 

материални награди. 

 Датата и мястото за връчване на наградите ще бъдат обявени на сайта на РУО-

Кюстендил. 

 

 Публичност: 

 Информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана на електронната 

страница на РУО – Кюстендил. 

 

 Лице за контакт и допълнителна информация: Аделина Крушовска – 

ст.експерт по български език и литература в РУО – Кюстендил, 

a.krushovska@abv.bg,  0879992903. 
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