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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

I. Организация на провеждане 

Конкурсът се провежда в два етапа: 

1. Първи етап: „БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ...“ 

Първият етап на конкурса се състои в решаване на тест, който включва задачи от 

учебен материал, изучаван в съответния клас, по български език и литература, роден 

край, околен свят, човекът и обществото, човекът и природата. 

Заявки за участие в първия етап се подават до 26.02.2020 г. на електронния адрес на 

училището lakatnik@lakatnik.org 

Материалите с теста се получават до 28.02.2020 г. на посочения електронен адрес 

на училището, заявило участие. 

Състезанието се провежда във всяко училище, заявило участие. 

Часът на провеждане се определя със заповед на директора, без да се нарушава 

учебният процес.  

Дата за провеждане на първия етап на конкурса: 28.02.2020 г.(петък). 

Времетраене за решаване на теста: един учебен час 

Изпращане на решените тестове за проверка от организаторите: до 06.03.2020 г.                       

(пощенско клеймо с дата 06.03.2020 г.) 

Резултатите се обявяват на сайта на НБУ „М. Лъкатник“, гр. Бургас - 

lakatnik@lakatnik.org до 23.03.2020г. 

Само участниците в първия етап имат право да се включат в 

следващия етап, ако се постигнали 80% от максималния брой точки.  

I клас – 16 – 20 точки;  

II, III и IV клас – 24 – 30 точки 

 
Учениците от българските училища и центрове в чужбина участват в първия 

етап на конкурса чрез създаване на текст, в който споделят за българските 

традиции в семейството, българското училище, българската общност в населеното 

място в съответната страна на тема „Всичко българско и родно любя, тача и 

милея“.  

Творбите се изпращат сканирани на електронната поща на НБУ „Михаил 

Лъкатник“, гр. Бургас до 06.03.2020 г.  

 

2. Втори етап: „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ,  ОБИЧАМ . . .”  

 

Начин на участие:  

- индивидуално участие;  

- екипно участие  - до 5  ученици; 

- екипно участие, в което е включено семейството. 

 Организация  на провеждане  на втория етап на конкурса за 

индивидуалните участници и екипите от ученици в следните тематични области: 

1. Български език и литература.  

 Категория: Млади творци на художественото слово 
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2. Компютърни технологии  

Категория: Компютърни магьосници 

Провежда се само в училище, което е участвало в първия етап на конкурса,  на 

25.03.2020 г. с времетраене два учебни часа по проектна тема, зададена от 

организаторите на конкурса, която ще се получи по електронната поща в деня на 

провеждане на втория етап. 

 

Готовите проекти на хартиен носител  се изпращат на адреса на училището: НБУ 

"Михаил Лъкатник", к-с „Славейков“, до бл. 37,  гр. Бургас, п.к. 8010.  

Готовите проекти, които са в електронен вид, се изпращат по електронната поща на 

адрес: lakatnik@lakatnik.org 

Краен срок за изпращане на творбите: 10.04.2020 г. / пощенско клеймо с дата 

10.04.2020 г./ 

 

 Организация на втория етап на конкурса за екипно участие, в което е 

включено семейството, в следните тематични области: 

3. Изкуства - изобразително изкуство  /приложно изкуство/ 

Категория: Млади художници - приложници  

 

4.  Фотография 

Категория: Млади  фотографи 

 

Получената на 25.03.2020 г. проектна тема се разработва индивидуално или при 

заявено желание от родителите в семейството чрез средствата на изобразителното 

изкуство /живопис, графика, приложното изкуство- под формата на пано, макет, албум 

и др./ и средствата на фотографията. 

В рамките на десет дни от датата на получаване на темата участниците заедно 

със своето семейство разработват проектната тема. 

Готовите проекти, които са на хартиен носител, диск, макет, албум и др., се 

изпращат на адреса на училището: НБУ "Михаил Лъкатник", к-с „Славейков“, до бл. 

37,  гр. Бургас, п.к. 8010.  

Готовите проекти, които са на електронен носител се изпращат на електронната 

поща на училището: lakatnik@lakatnik.org 

ВАЖНО! Ако файловете са по-големи от 15 МB, се качват в онлайн хранилище – 

Google Drive, DropBox, Dox.bg и т.н и се представя линк за споделяне на електронната 

поща. 

Краен срок за изпращане на творбите : 10.04.2020 г. /пощенско клеймо с 

крайна дата 10.04.2020 г./ 

 

Получените произведения не се връщат. Организаторите си запазват правата 

да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на 

участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. 

 

II. Изисквания към творбите 

 
1. За категория „Млади творци на художественото слово“ 

 

В рамките на два учебни часа учениците пишат върху зададена тема приказки, 

разкази, съчинения, стихове.  Творбите се изпращат до два работни дни на 

организаторите за проверка и оценяване. 
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На последната страница на творбата задължително трябва да се посочат: 

 Трите имена на участника /участниците/, възраст 

 Имената на преподаващия учител. 

 Клас, учебно заведение, населено място. 

 Телефон ли e-mail за контакт на участника (учителя). 

 

2. За категория „Компютърни магьосници“ 

 

В рамките на два учебни часа учениците изработват презентации и компютърни 

рисунки, които да отговарят на следните изисквания: компютърни рисунки (да са 

изработени с графична програма по избор, с разширение на файла  *.jpeg, *.bmp,  *.png; 

като може да се вмъкват готови обекти или картини, или да са нарисувани със свободна 

ръка с инструментите за рисуване); презентации  с предварително подготвени 

собствени ресурси – минимум 6 слайда. 

В края на творбата задължително трябва да се отбележат: 

 Трите имена на участника /участниците/, възраст 

 Имената на преподаващия учител. 

 Клас, учебно заведение, населено място. 

 Телефон и e-mail за контакт на участника (учителя). 

 

3. За категория „Млади художници – приложници“  

За приложно-декоративни творби и  проекти : декоративна  композиция, апликация,  пано,  

колаж, мозайка и други. 

Творбите и проектите  да бъдат изработени от  естествени материали  и техника по избор на 

участника, като не надвишават следните размери: 35 х 50 см. Да са лесно преносими и 

подходящи за експониране . 

На гърба на всяка творба в левия горен ъгъл да бъде залепен формуляр със 

следната информация:  

 

 Трите имена на участника, възраст. 

 Клас, учебно заведение, населено място. 

 Телефон и e-mail за контакт на участника (родителя). 

 Заглавие или описание, ако е необходимо, на творбата. 

 

 

4. За категория „Млад  фотограф“  

 

Авторски  художествени снимки, подредени в албум /хартиен или електронен 

вариант/, колаж, придружени с кратък текст, свързан със зададената проектна тема. 

Снимки: 

 Хартиен носител – формати 13/18 или 15/21, не повече от 3 снимки на дадена 

проектна тема. Позволени са малки корекции на контраста и яркостта. Подписи и водни 

знаци не са позволени.  

 Електронен носител – файловете трябва да бъдат в JPG компресия, минимум 

2000 пиксела по дългата страна и минимум 1,5 MB, не повече от 3 снимки. Позволени 

са малки корекции на контраста и яркостта. Подписи, водни знаци и рамки не са 

позволени. Файловете, неотговарящи на изискванията, няма да бъдат приемани.  
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Колаж: 

 Хартиен носител –  формат 15/21 и не повече от 3 колажа на дадена проектна 

тема. Подписи и водни знаци не са позволени. 

 Електронен носител – Колажът трябва да бъде в JPG компресия, минимум 2000 

пиксела по дългата страна и минимум 1,5 MB на колаж. Не повече от 3 колажа на 

дадена проектна тема. Подписи и водни знаци не са позволени. Файловете, 

неотговарящи на изискванията, няма да бъдат приемани.  

Албум: 

 На хартиен носител - албум с размер до 21/30см, не по-малко от 6 снимки и не 

повече от 10 снимки с формат 9/13 или 10/15 на дадена проектна тема. Подписи и 

водни знаци не са позволени. Позволени са кратко описание на снимките и малки 

корекции на контраста и яркостта. Участникът потвърждава, декларира и гарантира, че 

е оригинално произведение, създадено от него. 

 На електронен носител в *.mp4, *.avi, *.wmv, *ppt . , не по-малко от 6 снимки и 

не повече от 10 снимки на дадена проектна тема. Позволени са кратко описание на 

снимките и малки корекции на контраста и яркостта. 

  

На творбата (на електронен и на хартиен носител) задължително трябва да се 

посочат: 

 Три имена на участника, възраст 

 Трите имена на родителите. 

 Клас, учебно заведение, населено място. 

 Телефон и e-mail за контакт на участника ( родител ). 
  


