
ЛИТЕРАТУРЕН   КОНКУРС 

за написване на стихотворение и есе  
„Жив е той, жив е!” 

ЦЕЛИ:  
Да се приобщят участниците в конкурса към делото на поета-революционер Христо 

Ботев и към дълбоко – хуманното му творчество. Силата, с която Ботев присъства в 

националния пантеон на безсмъртието да помага за укрепване духа на патриотизъм и 

българщина в младото поколение. Конкурсът е посветен на 170  – та годишнина от 

рождението на Христо Ботев и 160 години от създаване на  училището. 

РЕГЛАМЕНТ: 

Право на участие имат всички ученици от ІІ до VII клас. Всеки участник в конкурса 

може да представи до две стихотворения и/или едно есе. Възможно е участие и в двата 

раздела.  

Участниците в конкурса за написване на стихотворение се разделят в две 

възрастови групи:  

I – ва група – от ІІ  до ІVклас  

II - ра група – от V до VII клас  

В конкурса за написване на есе има една възрастова група:   

 от V до VII клас. 

 Изисквания към есето – да бъде до 2 /две/ печатни страници.  

Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено от апликационна форма, 

залепена на гърба на всеки екземпляр: 

 Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби написани в 3 /три/ 

екземпляра до 20.04.2018 г. на адрес:  

с.Рупци, общ.Червен бряг, обл.Плевен 

ул. “Георги Димитров” №53  

или на е-mail:speneva1957@abv.bg 

за Литературния конкурс „Жив е той,  жив е !” 

В конкурса се допускат творби пристигнали не по – късно от 20 април 2018 г. 

Пощенското клеймо не важи !  
Журито ще класира изпратените творби и ще уведоми номинираните автори, които ще 

присъстват и на награждаването.  

За всяка възрастова група и вид литературна творба /есе и стихотворение/ ще бъдат 

връчени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди.  

 В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в 

интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност. 

Заключителният етап на Литературния конкурс за написване на стихотворение и есе 

“Жив е той, жив е!” и награждаването ще се състоят в с.Рупци на 7 юни 2018г. на 160 

годишния юбилей.  

         
 За справка и допълнителна информация:  

с. Рупци -5994                           

общ.Червен бряг 

обл. Плевен 

ул.”Георги Димитров”53 или на е-mail:madlena_dragieva@abv.bg 

      

    За контакти: 

Тел/факс 06579/2215 

 GSM:О887592417 

Мадлена Драгиева-директор 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

       

   

    

    

 

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА  
 

за участие в конкурса „Жив е той, жив е! ”  
 

 

Име, презиме, фамилия 

……………………………………………….......................................…………................ 

 

Училище……………………………………………………................................................ 

 

Клас…………………………...  

 

Адрес………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Мобилен телефон………………………...............домашен телефон……................… 

 

Преподавател………………………………….............................……………………………  

Мобилен телефон……………………...................…домашен 

телефон……................……… 


