
ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО И МКБППМН 
ОБЯВЯВАТ КОНКУРС – РЕЦИТИРАНЕ НА 
СТИХОТВОРВНИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ АВТОРИ, 
ПОСВЕТЕНИ НА ВЕЛИКДЕН  

 

РЕГЛАМЕНТ 

По повод предстоящият празник „Велик ден“  МКБППМН и 
Община Никола Козлево обявява конкурс РЕЦИТИРАНЕ НА 
СТИХОТВОРВНИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ АВТОРИ, ПОСВЕТЕНИ НА 
ВЕЛИКДЕН  

Условия за участие: 

В конкурса могат да участват всички деца и ученици от общинските 
детски градини и училища находящи се на територията на община Никола 
Козлево, разпределени в четири възрастови групи: 

 деца от детските градини- 3и 4 годишни; 
 деца от детските градини-  5 и 6 годишни; 
 ученици от първи - втори клас; 
 ученици от трети -четвърти клас; 

 
 Желаещите да се включат в конкурса трябва да представят 

видеозапис, който може да бъде записан и с телефон; 

 Преди да започнат да рецитират трябва да си кажат: трите имена, 
възраст, училище или детска градина в която са записани;  

 Получените записи ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на 
общината, като поздрав за празника;  

 Изпълненията се изпращат до 20.04.2022 год. на имейл:      

mk_obankozlevo@abv.bg, или на преносима флаш памет на адрес:  

Община Никола Козлево 

пл. „23-ти Септември “ № 5 

До Секретаря на МКБППМН – Антония Колева 



стая №8; 

 Всеки участник в конкурса има право да рецитира само едно 
стихотворение; 

 Участието е индивидуално; 

 Всеки директор или класен ръководител да направи списък съдържащ 
трите имена, учебно заведение и клас на всички участващи от 
определеното учебно заведение, както и декларация за съгласие 
подписано от родител. 

Оценяване: 

 Оценяването ще бъде извършвано от комисия в  състав - 
представители  на МКБППМН и Общинска администрация. 

 

Обявяване на резултатите: 

 Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 26.04.2022 год. на сайта 
на Община Никола Козлево и фейсбук страницата на общината 

Награди: 
 Ще бъдат раздадени три награди ( първа, втора и трета) във всяка 

възрастова група. 
 Наградите се осигуряват от организаторите. 

 
 
 


