
 

 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА  

И  

ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”- МОНТАНА 

 

ОБЯВЯВАТ 
 

                                         

IX Регионален поетичен рецитал 
„За него - Живота - направил бих всичко...” 

 

 

ЦЕЛИ: 
 
 

 Да се съхрани и популяризира българската поезия и българското 

национално самочувствие сред подрастващите;  

 Да се стимулира интереса на младите хора към българската поезия и 

българските автори;  

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ: 
 

 До участие се допускат желаещите кандидати, които отговарят на 

условията, посочени в регламента; 

 Организаторите запазват правата си за излъчване на изявите; 

 До участие се допускат желаещите от всички училища на територията на 

област Монтана; 

 Организаторите осигуряват наградите за участниците; 

 

 
 

 



 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
 

Рециталът „За него - Живота - направил бих всичко...” е конкурс за 

индивидуални изпълнители на произведения от български автори. Той е 

посветен на патронния празник на Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров“ - гр. 

Монтана и има следния регламент: 

1. До участие в рецитала се допускат декламатори, чиито изпълнения са 

посветени само и единствено на поета, родината и живота; 

2. Участниците са разделени в четири възрастови групи: 

 

 I-ва възрастова група – от I-ви до IV-ти клас; 
 II-ра възрастова група – от V-ти до VII-ми клас; 
 III-та възрастова група – от VIII-ми до X-ти клас; 
 IV-та възрастова група – от XI-ти до XII-ти клас;  
 

3. Всяко училище има право да участва с един участник в съответната 

възрастова група; 

4. Заявка за участие в рецитала е необходимо да бъде изпратена на 

посочения електронен адрес: poetytirodinata@abv.bg, не по - късно от 25.11.2022 г.  

 

ЖУРИ И НАГРАДИ: 
 

 Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване; 

 Журито ще присъди грамоти и награди за 1-во, 2-ро и 3-то място във всяка 

от възрастовите групи. 

 

МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – МОНТАНА 

07.12.2022 г. 

 

НАЧАЛЕН ЧАС: 

9:30 

mailto:poetytirodinata@abv.bg


 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: 
 

При записване на желаещите кандидати за участие, ще се изисква следната 
информация: 

 

 Име, презиме, фамилия на рецитатора; 

 Учебно заведение, клас; 

 Телефон за контакт; 

 Име на произведението и автор; 

 Имена и телефон за контакт с учителя, който подготвя участника. 
 

 

ЗА СПРАВКА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
 

 
0886/ 17 24 99 – Иван Ликов – ст. експерт по БЕЛ 

 
0883/ 46 38 48 – Адриана Каменова – учител по БЕЛ 

 


