
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» ГР. ПОПОВО,  

ОБЩ. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, факс: 060842632, gsm: 0878310300,  

e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 
 

Регламент на конкурса  

„110 години Профилирана гимназия „Христо Ботев“ (Знам, мога, ще бъда)“ 

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ град Попово обявява ученически конкурс за есе, 

разказ, рисунка, фотография и мултимедиен проект, посветен на 110-годишнината от 

откриването на Поповската гимназия на тема: „110 години Профилирана гимназия „Христо 

Ботев“ (Знам, мога, ще бъда)“.  

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас. Творбите за конкурса трябва да са 

не по-стари от 1 година. Всеки автор може да участва с различни по жанр творби, които да 

имат заглавие и да бъдат придружени с кратък текст, описваш посланието. Участниците могат 

да се представят с творби, създадени от самите тях. Желаещите да участват попълват 

формуляр за регистрация (достъпен на сайта на Профилирана гимназия „Христо Ботев“, град 

Попово) и го изпращат заедно с творбата, с която участват, на електронен адрес 

gimn_popovo@abv.bg в срок до 20.10.2022г. 

Победителите ще бъдат обявени на 25.10.2022г. на официалната електронна страница 

на ПГ „Христо Ботев“ град Попово. 

През 2022 г. се навършват 110 години от създаването на Поповската гимназия 

1912г., които слагат съдбовен отпечатък върху развитието на нашето бяло градче. Те 

оставят белег в живота на всяко семейство, в родовата памет на участниците в тях. 

Именно към тях искаме да насочим вниманието на учениците, които проявяват интерес 

към родовата история, към миналото на Попово, на родния край на предците си. 

ЦЕЛТА на конкурса е да насърчи младите хора да направят проучване на събития от 

местната история, на изявени фигури и обикновени хора, свързани с Поповската гимназия. 

Да съизмерят и съпоставят миналото, настоящето и бъдещето на нашето 

емблематично училище.  

ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

Участниците да бъдат предупредени, че материалите не се връщат.  

Организаторите си запазват правото най-добрите творби да бъдат публикувани в 

печатни издания, при възможност да се издаде сборник /алманах, а с рисунките и 

фотографиите – календар, които да се ползват с благотворителни цели. 

УСЛОВИЯ за участие в конкурса:  

За есе и разказ 

 Участници могат да бъдат учениците на възраст от 14 до 19 години от всички видове 

образователни институции в страната и в чужбина.  

 Текстовете трябва да бъдат в обем до 3-4 стандартни страници. 

 Краен срок за изпращане на разработките: 20 октомври 2022 година.   
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За рисунка 
 Всеки участник може да участва в конкурса само с една рисунка ; 

 Всяка творба, на гърба си, трябва да съдържа следната информация при подаването ù 

– име на произведението;  трите имена и възраст на участника; телефон и e-mail за 

връзка; училище, клас 

 Размер на рисунката A4 или A3. 

 Материалите и техниките са без ограничение. 

 Конкурсът е безплатен, няма такса участие. 

 Всички рисунки да  се предоставят на организаторите в срок до 20 октомври 2022г..  

 Адрес за предоставяне на рисунките :  

гр.  Попово-7800, ПГ „Христо Ботев“,  

ул.,, 6-ти септември" 8А,   Севджан Феимова.  

 Компетентно жури ще отсъди победителите в конкурса. 

 Конкурсните работи не подлежат на връщане. Те ще бъдат включени в изложба -  

,,110 години Профилирана гимназия ,,Христо Ботев“. 

* С участието си  участниците автоматично се съгласяват с по-горните  условия. 

За фотография 

 възрастова група - ученици от VIII до XII клас; 

 снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 1 г. (да са направени през 2021 

или 2022 г.); 

 всеки автор може да участва с една/тематична поредица от снимки във фотоконкурса, 

която да има заглавие и да бъде придружена с кратък текст в Word формат, описващ 

идеята/посланието ѝ (придружаващият текст да бъде до 50 думи); 

 необходимо е снимките и текстът, участващи в конкурса, да отговарят на зададената 

тема и да притежават естетическа стойност; 

 участниците могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите; 

 изпращайки фотографии за участие в конкурса, участниците дават съгласието си 

организаторите да ги използват по следния начин: да бъдат публикувани на хартия или 

в електронен формат, да бъдат включени в изложба, както и да бъдат използвани в 

публикации, свързани с изявата. 

 Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на електронен адрес 

gimn_popovo@abv.bg 

 към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната 

информация: 

1. Заглавие на авторската снимка. 

2. Име, фамилия, телефон за връзка, учебно заведение, клас и възраст на автора 

фотограф. 

3. Текст, описващ идеята/посланието на снимката.  

 до участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или 

непълна информация. 
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 Исканите данни в т. 1, 2 и 3 се попълват в приложения Формуляр за регистрация, който 

следва да изпратите, заедно със снимката. 

 по възможност снимките да бъдат с високо качество, подходящо за печат – напр. 

резолюция поне 3Mpx (2048 pix X 1536 pix); 

 файловете да бъдат в дигитален формат JPEG. 

 Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или 

съдържат допълнително прибавени надписи и обекти. Целта на конкурса е да покаже 

снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, 

а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми. 

Ако на снимките присъстват хора, се приема от организатора на конкурса, че те (хората, 

заснети в кадъра) са дали съгласието си да бъдат снимани и техните изображения могат да 

бъдат публикувани и използвани за целите на конкурса и впоследствие с цел популяризиране 

и отчитане на дейността на ПГ „Христо Ботев“, Попово. 

За мултимедиен проект 

 Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип. 

 При колективното участие в разработването на един проект могат да участват 

максимум 3 ученици. 

 Всеки участник може да участва с повече от един проект. 

 Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, 

телефон, e-mail, както и три имена, телефон и e-mail на учител ръководител, ако има 

такъв. 

 Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно 

разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows. 

 Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем. 

 Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или 

като мултимедия с флаш приложение, видео и др. 
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КРИТЕРИИ за оценяване на разработките: 

За есе и разказ 

 Исторически познания 

 Езикова култура и стил 

 Авторски подход и интерпретация 

 Оригиналност и творческо мислене 

За рисунка 

 Да съответства на темата  

 Оригиналност и творчески подход  

 Убедителност, въображение и въздействие  

 Оптимално да е използвано пространството  

За фотография 

 композиция – начинът, по който всички визуални елементи в кадъра си 

взаимодействат, за да постигнат изразителност и да представят достатъчно силно и 

ясно идеята на автора; 

 въздействие – цялостното емоционално и визуално въздействие, което оказва 

творбата (съчетание от фотография и текст), чрез своя стил, креативност, замисъл и 

оригиналност. 

За мултимедиен проект 

 осмисляне, аргументираност и достоверност на темата; 

 умение за излагане на фактите; 

 елементи на изследователска дейност; 

 оригиналност и творчески подход към темата; 

 използване на различни източници и коректност в тяхното посочване; 

 езикова и стилистична култура; 

 естетическо изпълнение. 
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Моля, обърнете внимание! 

• По отношение на авторските права следва да се има предвид, че участвайки в конкурса,  

предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите. 

• По отношение на съхранението на творбите следва да имате предвид, че те няма да бъдат 

връщани и могат да бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, 

публикации. 

• С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да 

бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство 

без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на организаторите. 

• Творбите трябва да бъдат подадени според регламента, като неотговарящите на 

изискванията му няма да бъдат допуснати в конкурса. 

• Задължително условие е всяка творба да бъде придружена от попълнен формуляр за 

участие, съдържащ:  

трите имена на участника, адрес, както и координати (телефон, електронна поща) за 

контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен 

адрес и телефон, име на учителя и негов телефон, името на директора на училището, 

името на учителя консултант, декларацията от родителите  

• В случай че при предаването на творбата кандидатът в конкурса не използва типовата 

бланка на „Формуляр за участие“, а друг подходящ придружаващ документ в свободен 

текст, задължително трябва да се посочи: 

Информация за автора на творбата - трите имена на участника, адрес, както и координати 

(телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено 

с пощенски адрес, електронен адрес и телефон, име на учителя (ако има учител – 

консултант или научен ръководител) и негов телефон, името на директора на училището. 

Да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото декларирам своето 

съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за 

целите на конкурса.“ 

• Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното 

писмено съгласие на автора. 

• Организаторите на конкурса не отговарят и не могат да бъдат привлечени в съдебни дела, 

свързани със собственост на регистриран профил. 

• Организаторите на конкурса си запазват правото да не допуснат до участие творби с 

неприлично съдържание. 

• Организаторите на конкурса не носят отговорност, ако въпреки надлежната проверка не 

се установи, че участник/ци са изпратили творби, които вече са отпечатвани (публикувани) 

в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или, с които 

са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на 

регламента на конкурса е изцяло на участника, който го е допуснал, като при установяване 

на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник организаторите имат 

право да откажат да подкрепят идеята на участника, нарушил правилата, и да изискат 

връщане на връчената награда. 

• Организаторите на конкурса не носят отговорност за злоупотреби на лица към трети лица 

с използване/попълване на техни данни. 
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• Организаторите на конкурса не носят отговорност за погрешни или непълни данни за 

контакт на участниците в конкурса. 

• Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в 

класирането.  

• Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на училището. 

• Носителите на награди ще бъдат определени от компетентно жури с участие на 

представители от училището юбиляр. Наградата за първите трима най-добре представили 

се на конкурса във всеки жанр ще бъде материална, а творбите им ще бъдат публикувани 

на сайта на училището и използвани при отбелязване на годишнината на 1.ноември 2022г. 

 

ТЕКСТОВЕТЕ, ФОТОГРАФИИТЕ, РИСУНКИТЕ И МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРОЕКТИ, на хартиен 

или електронен носител, се приемат и на адрес: 

гр. Попово 7800 

ул. „6-ти септември“ №8а 

или на e-mail: gimn_popovo@abv.bg 

На тях трябва да бъде изписано: За конкурса „110 години Профилирана гимназия „Христо 

Ботев“, гр. Попово. 

 

Успех на участниците! 


