
                                                                                          

Правила за организиране и провеждане на 50-ти епистоларен 

конкурс за млади хора – 2021 година 
 

Тема на конкурса през 2021 година  

Напиши писмо до член на твоето семейство за преживяванията ти в условията на 

пандемията от COVID - 19 

 

Цел на конкурса 

Международният епистоларен конкурс на ВПС цели да подобри грамотността 

чрез изкуството на писане на писма. Ежегодният конкурс, който е насочен към деца 

и млади хора, насърчава участниците да изразят своята креативност и да 

усъвършенстват езиковите си умения. 

 

Участие 

Конкурсът е отворен за участници на възраст до 15 години. Международното 

бюро на ВПС не приема писма, изпратени директно от училища, физически лица или 

подобни. 

 

Съдържание и формат на съчинението 

Съчинението трябва да бъде написано под формата на писмо. Писмата трябва 

да се придържат стриктно към темата „Напиши писмо до член на твоето семейство 

за преживяванията ти в условията на пандемията от COVID - 19“ и да не надхвърлят 

800 думи на оригиналния език. Оригиналното писмо може да съдържа илюстрации 

на участника.  

 

Писмото трябва да бъде придружено от следните документи: 

 Попълнена Декларация-съгласие;  

Забележка: Участниците, които не са предоставили попълнена Декларация-

съгласие, няма да бъдат допуснати за участие в конкурса. 

 

Представяне на съчинението 

Всеки желаещ, отговарящ на възрастовите условия, трябва да изпрати своето 

съчинение не по-късно от 22 март 2021 година до РУ на БП ЕАД. Съчиненията 

изпращайте адресирани както следва: 

До РУ на „Български пощи“ ЕАД,  

за 50-ти Епистоларен конкурс  

 

Начин на провеждане на конкурса 

Конкурсът ще бъде организиран и проведен в рамките на цялата страна, като 

неговото популяризиране ще се реализира чрез: 

 Указания до всички Регионални управления на “Български пощи” ЕАД; 

 Връзка на Регионалните управления с регионалните инспекторати на МОН; 

 Публикуване на информация в корпоративния сайт на „Български пощи” 

ЕАД; 

 Популяризиране на конкурса чрез печатни регионални медии, както и чрез 

вътрешния информационен бюлетин на дружеството. 

 Публикуване на рекламен банер на корпоративния сайт на дружеството.  

 

Оценка и награди 

Национално ниво 



До оценка ще бъдат допускани съчинения, които отговарят на поставените 

условия, а именно: 

 Участникът да предостави попълнена Декларация-съгласие; 

 Съдържанието на съчинението да отговаря на поставената тема; 

 Авторът на съчинението да бъде на определената възраст; 

 Съчинението да съдържа не повече от 800 думи. 

 Писмото да бъде с клеймо не по-късно от 22 март 2021 година. 

 

Оценка на ниво РУ  

Регионалните управления изпращат 25-те избрани съчинения до ЦУ на БП в 

срок до 12.04.2021 година. 

 

Оценката на получените съчинения ще се извърши от комисия, назначена със 

Заповед на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД. Комисията 

ще класира и награди три от тях с подаръци, съответно на първо, второ и трето 

място, като при наличието на по-голям брой творби с високи литературни качества, 

могат да се наградят съчинения и с поощрителни награди.   

 

Съчинението трябва да отговаря на следните критерии за оценка:  

 структура на писмо; 

 придържане към темата; 

 креативност; 

 езикови умения. 

 

Международно ниво 

Съчинението получило първа награда на национално ниво на конкурса ще бъде 

преведено и изпратено до ВПС за участие в 50-ти международен епистоларен 

конкурс в срок до 05.05.2021 г.. Към награденото писмо ще бъдат 

приложени/изпратени необходимите документи за участие в международното ниво 

на епистоларния конкурс. 

На официалната интернет страница на “Български пощи” ЕАД ще бъдат обявени 

отличените творби и участници.  


