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Предизвикателство 

за знаещите,

 можещите и 

талантливите:

Конкурсът се организира със съдействието на РУО на МОН Стара Загора
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С Т А Т У Т 

на Втори национален ученически литературен конкурс 

„Да завладеем цялата Вселена!“ 

 

 

I. Общи положения и цели 

Преди 45 години в младия старозагорски квартал „Три чучура – юг’’  врати отваря ново 

и модерно училище, носещо името на Николай Лилиев – най-нежния лирик на България. 

Оттогава до днес то е приело в класните си стаи десетки хиляди ученици, дало им е 

знания и умения за успешен старт в живота. Със значими постижения заслужено се 

гордеят и днешните му възпитаници. Те отправят предизвикателство към своите 

връстници в цяла България, като обявяват Втори национален литературен конкурс, 

посветен на празничния юбилей на училището и на 135-та годишнина от рождението на 

Николай Лилиев. 

Очакванията са  конкурсът да се превърне в извор на вдъхновение за младите хора в 

България, трибуна за споделяне на мисли и идеи, а за най-добрите – защо не и първо 

сериозно признание на таланта им. 

 

II. Участници 

Участниците в конкурса се обособяват в две възрастови групи: 

 V-VIII клас; 

 IX-XII клас. 

III. Категории 

Участието е възможно в две основни категории 

 Поезия; 

 Проза (разказ и/или есе). 

IV. Условия за участие 

Всеки участник може да предостави до две стихотворения и/или до две произведения в проза.  

Всяка конкурсна творба трябва да съдържа следната информация: 

- име, презиме и фамилия на участника; 

- област, община, населено място, пълно наименованието на училището, клас; 

- телефонен номер на училището; 

- телефонен номер на участника; 

- електронен адрес на училището; 

- електронен адрес на участника. 
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Конкурсните работи се изпращат до 15.04.2020 година: 

- на адрес: 6000, област Стара Загора, община Стара Загора, град Стара Загора, кв. „Трите 

чучура-юг“, Единадесето основно училище „Николай Лилиев“, за II НЛК „Да завладеем цялата 

Вселена“; 

- на електронен адрес (несканиран файл): liliev2020@abv.bg 

V. Специфични изисквания 

Конкурсните работи трябва да отговарят на следните специфични изисквания: 

 Обем: до две печатни страници формат А4; 

 Разредка на редове и абзаци: 1,5; 

 Подравняване: двустранно; 

 Шрифт: Times new roman; 

 Размер на шрифта: 12; 

 Съдържание: 

- съобразяване с темата на конкурса; 

- оригинално самостоятелно мислене; 

- спазване нормите на съвременния български книжовен език; 

- висока художествена стойност 

- творбите да не са участвали в други конкурси. 

VI. Награди и класиране 

Класирането става по възрастови групи от I до III място включително. Авторите на класираните 

от I до III място творби ще получат предметни награди. Участниците в конкурса ще бъдат уведомени 

за резултатите до 10.05.2020 година по електронната поща и/или по телефон. 

Церемонията по награждаването ще се състои на тържеството по случай 45-годишнината от 

основаването на училището – 26.05.2020 година. При невъзможност за присъствие на награждаването, 

участниците може да осигурят свой представител или наградите им ще бъдат изпращани на заявен 

адрес за тяхна сметка. 

VII. Координати за връзка 

При необходимост можете да се свържете с г-жа Ренета Раданова, старши учител по БЕЛ в 

Единадесето основно училище „Николай Лилиев“, град Стара Загора, на мобилен телефон: 0879576592 

и/или да пишете на електронен адрес: liliev2020@abv.bg 
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