
 
 
 

ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

1. Състезанието се провежда през месец май и е посветено на 24 май – Деня на светите 

братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност. 

 

2. Състезанието има за цел да провокира интереса на учениците към задълбочено 

изучаване на книжовната норма на българския език и да насърчи творческите им 

заложби. Съобразено е с изучавания в училище материал. Подходящо е за проверка на 

знанията на седмокласниците преди НВО. 

 

3. За участие в състезанието родителят трябва да попълни по електронен път 

регистрационна форма за заявка, линк към която се публикува на сайта на Детската 

академия, в секция "Новини", както и да заплати такса правоучастие. Преди изпращането 

на регистрационната форма за заявка е необходимо родителят да се запознае с 

публикуваните на сайта на Детската академия "Общи условия за участие в състезания". 

Таксата за участие се заплаща предварително, по банков път, и при отказ от участие в 

състезанието не подлежи на възстановяване. 

 

4. Участниците са разпределени по възраст, в съответствие с класа, в който учат през 

текущата учебна година. 

 

5. Времетраенето на състезанието е 60 минути за всички възрастови групи, без 7. клас. За 

седмокласниците състезанието е с продължителност 150 минути. 

 

6. За всяка възрастова група се излъчват носители на златен, сребърен и бронзов медал, 

които са постигнали съответно максимален брой точки (златен медал) и с по 1 (сребърен 

медал) и 2 (бронзов медал) точки разлика от максималния резултат. В случай, че няма 

участник, постигнал необходимия брой точки за съответния медал, този медал не се 

присъжда. Грамота за участие не се присъжда. 

 

7. Резултатите от състезанието се публикуват на сайта на Детската академия за 

едноседмичен срок, след което информацията се архивира. Не се използват никакви 

средства за прикриване на имената на участниците. 

 

8. Работите на участниците в състезанието могат да се видят на място, в Детската 

академия, в определните за тази цел дни и часове. Работите не се сканират и не се 

изпращат по електронна поща. Работите се съхраняват до края на текущата учебна 

година, след което се архивират. 

 

9. Неполучените медали се съхраняват до края на текущата учебна година, след което 

се унищожават. 


