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РЕГЛАМЕНТ 

НА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 

НА ТЕМА 

„БЪЛГАРИЯ – ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТАТА“ 

 

I. Конкурсът се организира по инициатива на РУО – Кюстендил с цел: 

 Да се насочи вниманието на младите хора към националната история и природните 

забележителности на България; 

 Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора; 

 Да се даде възможност на учениците чрез средствата на информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ) да представят своята гледна точка за значението и 

актуалността на националната ни история и природа; 

 Да се стимулира изследователската дейност; 

 Да се формират умения и компетенции за работа по проект; 

 Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и активно гражданство; 

 Да се осъзнава необходимостта от опазването и съхраняването на биоразнообразието. 

Конкурсът е инициатива, която дава възможност на ученици от 5 до 12 клас от 

всички видове училища да извършат самостоятелно историческо и/или географско 

изследване, да развият ключови компетентности и осъществяване на междупредметни 

връзки. Конкурсът дава възможност да се развиват дейности, които да стимулират 

работата с разнообразни източници на информация: справочници, интернет, 

художествена литература. 

 

 

 



II. Условия за участие: 

Учениците имат право да участват с: авторски творби (есе, разказ, изготвяне на 

маршрути и снимки на познати и непознати географски обекти в България) и 

мултимедийни проекти. 

Конкурсът се провежда в две основни направления: 

1. Познатата България  

 

   ТЕМА ПО НАПРАВЛЕНИЕТО: По пътя на българската слава 

 

2. Непознатата България  

ТЕМА ПО НАПРАВЛЕНИЕТО: С компас из България 

Всеки участник сам избира заглавието на разработката си и на мултимедийния 

продукт, за да се развиват творческите способности в подрастващите. 

В конкурса могат да участват всички ученици от областта, разпределени в 

съответната възрастова група едновременно и в двете направления: 

                      Първа възрастова група: V – VII клас 

                      Втора възрастова група: VIII – XII клас 

Учениците могат да работят съвместно под ръководството на преподавателите по 

история и цивилизации и география и икономика в училището или самостоятелно. 

III. Изисквания към представените творби и проекти: 

А. Есе и/или разказ на тема „БЪЛГАРИЯ – ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТАТА“ 

Участието с есе и/или разказ е индивидуално. 

Критерии за оценяване: 

-точно формулирана тема; 

-ясно и точно формулирана теза; 

-удачно подбрани аргументи; 

-личностна позиция; 



-оригиналност и творчески подход към темата; 

-езикова и стилистична култура. 

Технически изисквания: обемът да не е повече от 2 листа формат А4, шрифт 

Times New Roman и размер 12 pt, разредка на редове 1,5.   

Всяка разработка 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. 

Допуска се творчески подход при формулировката на заглавието. Всеки участник, 

може да участва с не повече от една разработка за съответното направление. 

Б. Мултимедийни проекти 

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип по 

двете направления. 

Всеки участник, може да участва с не повече от един проект за съответното 

направление. 

Специфични изисквания: 

Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които 

са ползвали при разработването на проекта; 

Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, точен адрес, 

телефон, e-mail; 

Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно 

разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows; 

Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в PowerPoint 

или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др. 

Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути. 

Критерии за оценяване: 

-осмисляне, аргументираност и достоверност на темата; 

-умение за излагане на фактите; 



-елементи на изследователска дейност; 

-оригиналност и творчески подход към темата; 

-представяне на проекта чрез интегриране на ИКТ; 

-използване на различни източници и коректност в тяхното посочване; 

-езикова и стилистична култура; 

-естетическо изпълнение; 

-спазване на посочените специфични изисквания. 

  Изисквания към представените материали: 

Материалите за конкурса трябва да бъдат представени в хартиен и/или 

електронен вид. 

Снимки на хартиен и електронен носител, сканирани или снимани с резолюция не 

по-малка от 300 пиксела във формат jpg. 

Текстове на хартиен носител и на електронен носител и всички други материали в 

конкурса да се изпращат в срок до 30 април 2021 г. на адрес: 

ПК 2500      

гр. Кюстендил 

Регионално управление на образованието – Кюстендил   

 ул. „Демокрация“ № 55 

за регионалния ученически конкурс „България – познатата и непознатата“ 

Текстове на електронен носител, във формат Word или мултимедийни продукти 

да се изпращат на електронния  адрес на РУО – Кюстендил io_mon_kst@abv.bg и на 

електронен адрес: g.pargova@abv.bg  

Да се уточни, че материалите са за регионалния ученически конкурс 

„България - познатата и непознатата“. 

Участието на учениците е индивидуално. 

mailto:io_mon_kst@abv.bg
mailto:g.pargova@abv.bg


Към всяка разработка да има кратко описание на хартиен и електронен носител, 

във формат Word  (не повече от ½ страница А4). 

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ГОТОВИТЕ РАЗРАБОТКИ Е 30 АПРИЛ 2021 

Г. 

Оценяването ще бъде извършено от регионална комисия, съставена от 

експерти. 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в навечерието на 24 май – Денят на 

славянската писменост и култура. 

 

Награди: 

Церемонията по награждаването ще се състои на 24.05.2021 г. чрез училищните 

ръководства. 

Ще бъдат раздадени 3 награди (първа, втора и трета) за всяко направление и 

възрастова група. Наградите се осигуряват от организаторите. 

Всички отличени участници получават грамоти. 

Класираните на първите места творби на ученици ще бъдат публикувани на сайта 

на РУО – Кюстендил след изрично съгласие на авторите им. 

Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон или по 

електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация. 

Лице за контакт и допълнителна информация: Гергана Паргова – ст. експерт 

по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Кюстендил, 

g.pargova@abv.bg,  0884229852. 


