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СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ – 08 АПРИЛ 2019 ГОДИНА 



РЕГЛАМЕНТ  

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 
 

I. Условия за участие: 

1. В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас от всички видове училища 

II. Категории: 

 Есе 

 Доклад 

 Компютърна презентация 

 Рисунка 

Примерни теми: 

1. Търновската конституция – основа за превръщането на свободна България в модерна 

европейска държава 

2. Монархията в политическия живот на България. Княз Александър I Батенберг 

3. 140 години от посещението на княз Александър I Батенберг в Радомир 

III. Изисквания за оформяне и представяне на проектите:  

1. Проектът да съдържа задължително: Заглавие, автор/и, населено място, училище, 

научен ръководител /ако има/, телефон за връзка.  

2. Изисквания към докладите (представя се задължително и резюме на доклада):  

Да съдържат три структурни компонента:  

• Въведение – до 1 печатна страница  

• Изложение – до 10 печатни страници  

• Заключение – до 1 печатна страница  

• Приложения – копия от статии и снимки, публикувани в печатни издания; снимки от 

личен архив, картички и др.  

• Използвана литература  

Изисквания към формата: 

1. За есе и доклад: 

Текстът на всяка страница да не надхвърля 30 реда, при големина на символите 14pt, 

шрифт: Times New Roman, междуредие: single, формат на листа: А4.  

При посочването на ползваната литература се прилагат изискванията за подреждане по 

азбучен ред на фамилните и личните имена на авторите или заглавията.  

По отношение на есетата изискването е да не надвишат 5 стандартни машинописни 

страници. 

2. За компютърна презентация: 

 Времетраене: до 10 минути 



 Да е изработена на програма Power Point;  

 Обем на презентацията - от 10 до 15 слайда;  

 Задължителна придружаваща информация:  

Използваната литература, документация и снимки се подреждат по азбучен ред на 

фамилните и личните имена на авторите или заглавията.  

Да се спазят общоприетите норми за текст, изображения и др. изисквания към нея.  

3. За рисунка: 

 На гърба всяка рисунка да бъде надписана с три имена на ученика, клас, 

училище, населено място. 

IV. Критерии за оценяване: 

     1.  на докладите, есетата и компютърните презентации:  

• добре подбрани аргументи;  

• елементи на изследователска дейност;  

• оригинален и творчески подход;  

• лична позиция;  

• езикова и стилистична култура  

2. на рисунките:  

• да отговарят на темата на конкурса. 

  Материалите ще бъдат оценявани от компетентни специалисти. 

V. Наградените участници ще получат грамоти, както и предметни/парични 

награди, осигурени от организаторите.  

I място- 50.00 лева  

II място- 30.00 лева 

III място- 20.00лева 

VI. Материалите да се изпращат до 8 април 2019г. на адрес: 

СУ „Св. Кирил и Методий“ 

гр. Радомир 2400 

обл. Перник 

ул. „Райко Даскалов“ № 31,  

и на e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg за конкурса по история. 

Лице за контакт: Вера Диманова – старши учител по история и цивилизация – тел.  

0885510681 

Допълнителна информация за класираните участници и заключителното мероприятие на 

конкурса ще бъде публикувана на сайта на училището www.su-radomir.com до 16 април 

2019 година. 

mailto:sou_radomir_1912@abv.bg

