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РЕГЛАМЕНТ 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НА  СЪСТЕЗАНИЕТО 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“ 

 

Състезанието „Обичам те, българска реч!“  е предназначено  за ученици от 4. и 7. клас. 

Провежда се в един кръг, организиран от Училищното  настоятелство към ОУ „Елин Пелин“-  

гр. Бургас и  участието на учениците е безплатно. 

1. Общи правила свързани, с организация на състезанието. 

 

• Състезанието „Обичам те, българска реч!“   се провежда  на 30 април 2022 г.  

• За учениците от  7. клас  състезанието ще се проведе от 9.00 ч. по формата на НВО с 

време за работа 2 ч.30 мин. 

• За учениците от 4. клас състезанието ще се проведе от 13.00 часа по формата на НВО 

без аудио диктовка. 

• Състезанието се провежда в един  кръг   в  ОУ „Елин Пелин“. 

• Директорът на училището – домакин определя със заповед комисия  за организиране и 

провеждане на състезанието. 

• Комисията определя по 2-ма квестори в стая,  изготвя списъци с участниците и 

разпределението им по стаи. 

•  Подготвя папка за всяка стая, която съдържа:  

✓ голям и малък плик с листчета за личните данни на ученика; 

✓ карирани листи за учениците от 7. клас ;  

✓ листи с широки редове за учениците от  4. клас  

✓ брой състезателни материали за съответния клас. 

 

2. Форматът на състезанието включва : 



 

ІV клас – 20 тестови задачи и 1 творческа задача; 

VІI клас – I модул - 25 тестови задачи по формата на НВО; II модул – творческа задача/ 

трансформиращ преразказ на непознат текст;  

Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на 

задължителната, общообразователната и допълнителната подготовка.  

• учениците от 4. и 7. клас нанасят своите отговори върху индивидуални бланки. Темите  

и бланките за отговори  се подготвят от  комисия на училището организатор. 

3. Ред за провеждане на състезанието: 

 

• Заявки за участие ( трите имена на ученика, клас, училище, кл. р-л на учениците от IV  и 

VII клас и преподавател по БЕЛ) се приемат в табличен вид, несканирани: 

o от 19.04.2022 г. до 26.04.2022 г.  на e-mail: elinpelin.sast@abv.bg 

• В 8.30 ч. учениците заемат местата си; квесторите правят проверка и ги запознават с 

инструктажа за ученици. 

• Начало на състезанието за учениците от 7 клас – 9.00 ч. 

• Начало на състезанието за учениците от 4 клас – 13.00 ч. 

• Председателят  на комисията отчита с приемно-предавателен протокол писмените 

работи на учениците на училището – организатор след приключването на състезанието. 

• Комисията от училището - организатор засекретява писмените работи на учениците. 

• Резултатите от състезанието ще бъдат обявени до 29 май 2022 г. в сайта 

www.elinpelin-burgas.com. на училището.  Декларации се  представят  само от 

родителите, които НЕ са съгласни за публично оповестяване на резултатите от 

състезанието. 

•  Класирането е индивидуално и отборно. Отборното класиране се определя от 

първите пет най-високи резултата по класове от съответното училище. 

• Награждаване – учениците, класирали се на първите три места, получават 

съответно златен, сребърен и бронзов медал, а на 4. и 5. място – грамота за 

отлично представяне. 

Класиралите се на първо място училищни отбори получават купа. 

 

 

За информация - 056/85-24-26; GSM – 0883/ 56 0110; 0882/ 213 044; 0889/447490 

 

 

http://www.elinpelin-burgas.com/

