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КОНКУРС 

 

По повод 300 години от рождението на св. Паисий Хилендарски и във връзка 

с програмата за честване на този юбилей, РУО – София-град обявява 

конкурс за рисунка, есе, мултимедийна презентация, снимка и кратък филм 

РЕГЛАМЕНТ 

I. Конкурс за рисунка на тема:  

1. Отец Паисий Хилендарски – Будителят   
Право на участие имат ученици от I до IV  клас.  

 

2. История има и става народ  
Право на участие имат ученици от V до XII  клас, разделени в две възрастови групи, както 

следва: 

- V – VII клас; 

- VIII – XII клас. 

Изисквания към рисунката:  

 да отговаря на темата на конкурса  

 да бъде в размер 35/50 см.  

Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, 

изписани на гърба на рисунката. 

Творбите се изпращат в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61, в срок до 05.06.2022 

г.  

 

II. Конкурс за есе на тема:  

Сами от себе си да се научим не можем, защото кратки са дните на нашия живот 

Паисий Хилендарски, „История славянобългарска“  

Условия за участие:  

Право на участие имат ученици от VIII до XII  клас. 

Изисквания към есето:  

 да отговаря на темата на конкурса  

 да бъде с обем до 1 стандартна страница А4, шрифт Times New Roman 12.  

Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, 

следва да бъде изписана в електронното писмо. 

Творбите се изпращат на електронен адрес: ese@edusofia.bg  

името на файла да е образувано от имената на автора.   

Изпращане на творбите – до 05.06.2022 г. (важи датата на изпращане по електронен път).  

 

III. Конкурс за мултимедийна презентация на тема: 

Отец Паисий Хилендарски – Будителят   
Условия за участие:  

Право на участие имат ученици от V до XII  клас.  

Изисквания към презентацията:  

 да включва и аудио с представяне на визуалните материали от страна на 

ученика/учениците;  

 продължителност на аудиото между 2 и 5 минути 
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 да бъде формат .ppt или .pptx;  

 да съдържа между 6 и 12 слайда. 

Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, 

следва да бъде изписана в електронното писмо. 

Творбите се изпращат на електронен адрес: prezentacia@edusofia.bg  

името на файла да е образувано от имената на автора.  

Изпращане на презентациите – до 05.06.2022 г. (важи датата на изпращане по електронен 

път).  

 

IV. Конкурс за снимка, свързана със св. Паисий Хилендарски и неговото дело на тема: 

1722 г. – 2022 г.   
Условия за участие:  

Право на участие имат ученици от V до XII  клас.  

Изисквания:  

 снимката да отговаря на темата на конкурса;  

 един участник може да участва с не повече от 3 снимки. 

Необходимата информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, 

следва да бъде изписана в електронното писмо. 

Творбите се изпращат на електронен адрес: snimka@edusofia.bg 

името на файла да е образувано от имената на автора.  

Изпращане на презентациите – до 05.06.2022 г. (важи датата на изпращане по електронен 

път).  

 

V. Конкурс за кратък филм, посветен на Св. Паисий Хилендарски.  

1722 г. – 2022 г.   
Условия за участие:  

Право на участие имат ученици от V до XII  клас.  

Изисквания към краткия филм:  

 да отговаря на темата на конкурса; 

 да има  разделителна способност поне 800х600 пиксела; 

 да бъде с продължителност между 2 и 5 минути. 

Необходимата информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, 

следва да бъде изписана в електронното писмо. 

Творбите се изпращат на електронен адрес: film@edusofia.bg 

името на файла да е образувано от имената на автора.  

Изпращане на презентациите – до 05.06.2022 г. (важи датата на изпращане по електронен 

път).  

 

Оценяването на творбите ще бъде извършено от комисия, определена от РУО – София-град. 

 

Обявяване на резултатите – до 20.06.2022 г. на сайта на РУО – София-град. 

 

Авторите на номинираните творби ще бъдат уведомени по телефона или по електронната 

поща в зависимост от посочения от тях адрес за комуникация.  

 

Участието в конкурса се приема за съгласие за публикуване на изпратените творби и на 

лични данни на авторите с цел популяризиране на инициативата. 


