
  1  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

                            

   

РЕГЛАМЕНТ  

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА 

РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 

2021 – 2022 ГОДИНА 

 

           Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за 

учебната 2021 – 2022 година се провежда в две възрастови групи, както следва:  

І възрастова група – ученици от VI до VІII клас включително, които изучават 

английски език в училище в рамките на общообразователната си подготовка.  

ІІ възрастова група – ученици от IХ до ХI клас включително, които изучават 

английски език в училище в рамките на общообразователната си подготовка.  

Участниците следва да не са живели и/или учили в англоезична държава или 

английско/американско училище/колеж.  

   Проверката на знанията и уменията на учениците се извършва в два модула: 

1. Предварително подготвено устно представяне по тема, формулирана от ученика и 

вписваща се в мотото на състезанието за определената година.  

            Мотото за 2021 – 2022 учебна година е: “A smooth sea never made a skilled sailor.” 

― Franklin D. Roosevelt  

2. Свободен разговор с членовете на журито (членове съответно на 

общинската/училищната, на областната или на националната комисия), които 

оценяват представянето на участниците.  

            Времето за представяне на всеки участник е до 15 минути – до 5 минути за 

предварително подготвеното устно представяне и до 10 минути за свободен разговор.   

Представянето на участниците от двете възрастови групи се оценява от жури/журита 

от по трима членове. Оценяването се извършва по точки според разработени от 

националната комисия критерии, като членовете на съответното жури попълват протокол.   

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:  

Общински кръг: до 10.10.2021 г.  

Областен кръг: до 23.10.2021 г.  

Национален кръг: 06.11. – 07.11.2021 г., град Златоград  
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НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

 

Провеждането на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на 

английски език през учебната 2021-2022  година следва да бъде съобразено с График за 

провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2021-2022 година, утвърден със 

Заповед на министъра на образованието и науката, и с Правила за организиране и 

провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, утвърдени със 

Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена със Заповед № РД09-747 от 25.02.2021 г. и 

допълнена със Заповед № РД09-1248 от 14.06.2021 г. на министъра на образованието и 

науката. 

            Общинският кръг се организира и провежда от съответните училища. Училищната 

комисия изпраща до съответното училище, определено от началника на РУО за координатор 

на областния кръг, протокол с предложение за участие в областния кръг на учениците, 

класирани на първо място в съответната възрастова група не по-късно от 13.10.2021 г. 

Протоколът съдържа трите имена на предложените ученици, клас, училище, населено място, 

област и резултат в точки (I модул + II модул). Максималният брой точки, който 

участниците могат да получат, е 165.  

Областните комисии, определени със заповед на началника на съответното РУО, 

обобщават протоколите с получените от училищата предложения по възрастови групи и 

отбелязват поименно резултатите на учениците от общинския кръг в низходящ ред. Всички 

областни комисии, с изключение на областната комисия на РУО – София-град, допускат за  

участие в областния кръг учениците, класирани на първите 15 места от всяка възрастова 

група. Областната комисия на РУО – София-град допуска за участие в областния кръг 

учениците, класирани на първите 20 места от всяка възрастова група.  

За участие в националния кръг областните комисии определят учениците, които на 

областния кръг са класирани на първо място в съответната възрастова група, а областната 

комисия на РУО – София-град определя първите двама ученици от всяка възрастова група.          

            Директорът на институцията, определенa за координатор на областния кръг, изпраща 

до училището – домакин на националния кръг на състезанието, Средно училище „Антим I“, 

гр. Златоград, на електронен адрес: antim12@abv.bg, на вниманието на г-жа Емилия 

Юрчиева - директор, протоколите с предложените за участие в националния кръг ученици 

до 26.10.2021 г. Протоколите съдържат трите имена на предложените ученици, клас, 

училище, населено място, област, резултат в точки (I модул + II модул), име и мобилен 

телефон на отговорното лице.   

mailto:antim12@abv.bg
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 Директорът на институцията, определенa за координатор на областния кръг, 

изпраща на отговорния експерт в дирекция СПУО в МОН и на началника на РУО – справка 

по образец за броя на участниците и броя на оценените представяния (в електронен вид). 

 В случай че на първо и/или на второ място се окаже повече от един ученик, в деня 

на състезанието училищните/областните комисии следва да проведат допълнителни 

разговори с тези участници за определяне на първия и/или втория в класирането.  

             При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка 

областният кръг може да се проведе онлайн. В този случай състезанието се провежда в 

предварително оповестена онлайн платформа, като областната комисия изпълнява 

задълженията си на територията на училището–координатор за провеждане на областния 

кръг на състезанието, а участниците се включват в платформата от училищата, в които учат, 

по предварително изготвен от областната комисия времеви график за явяване. 

 

             В случай че националният кръг се провежда присъствено, в училището – домакин, 

СУ „Антим I“, гр. Златоград, финансовите средства, необходими за осигуряване на 

участието в националния кръг (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на участниците.  

             При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична 

обстановка, националният кръг може да се проведе онлайн по региони. В този случай 

състезанието се провежда в предварително оповестена онлайн платформа, като 

националната комисия изпълнява задълженията си на територията на училището-домакин, 

СУ „Антим I“, гр. Златоград, а участниците се включват от училището – координатор на 

областния кръг в платформата по предварително изготвен времеви график за явяване в двата 

състезателни дни. 

             Участниците в националния кръг на състезанието получават грамота за участие, а 

учениците, класирани на призовите места на националния кръг, получават грамота за І, ІІ 

или ІІІ място в съответната възрастова група.   

             За участието си в националното състезание за речеви и комуникативни умения на 

английски език ученикът или родителят/настойникът/попечителят или други лица, на които 

са възложени грижи за ученика, предварително подава декларация за съгласие резултатите 

на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) да 

бъдат публично оповестени. При липса на изрично подадено такова съгласие 

горепосочените данни и резултати от състезанието да бъдат публично оповестени с 

идентификационен код.  

            Директорът на институцията, определенa за координатор на областния кръг, изпраща 

на институцията домакин на националния кръг на състезанието списък на учениците, които 
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не са подали декларация за информираност и съгласие (по образец), получена от 

директорите на училищата, от които има предложени ученици.  

             Резултатите от общинския кръг се оповестяват в съответните училища. Списъкът с 

учениците, допуснати за участие в областния кръг, както и резултатите от областния кръг, 

се оповестяват на интернет страницата на съответното регионално управление на 

образованието. Резултатите от националния кръг се оповестяват на интернет страниците на 

училището – домакин Средно училище „Антим I“, гр. Златоград и на Министерството на 

образованието и науката.  

Участието в националното състезание за речеви и комуникативни умения на 

английски език означава признаване на правилата от настоящия регламент.  

  

  Пожелаваме успех на всички участници! 

  

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ  


