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  МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
              

 
РЕГЛАМЕНТ 

 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЧЕВИ И 

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА 

 
 Националното състезание по речеви и комуникативни умения на 
английски език за учебната 2013-2014 година се провежда в три възрастови 
групи, както следва: 
 
І група – ученици от IV до VІI клас включително, които изучават английски 
език в училище в рамките на задължителната си подготовка и не са живели 
и/или учили в англоговореща страна през последните седем години; 
ІІ група – ученици от VІІІ до Х клас включително, които изучават английски 
език в училище в рамките на задължителната си подготовка и не са живели 
и/или учили в англоговореща страна през последните седем години; 
ІІ група – ученици от ХІ и ХІІ клас включително, които изучават английски език 
в училище в рамките на задължителната си подготовка и не са живели и/или 
учили в англоговореща страна през последните седем години. 
 
 
 
 Проверката на знанията и уменията на учениците се извършва в два 
модула: 

1. Предварително подготвена презентация по тема, вписваща се в мотото на 
състезанието за определената година. Мотото за 2013-2014 учебна година 
е: “To be lasting, peace must be anchored in each of us so we become its 
natural ambassador”. 

2. Свободен разговор с членовете на журито (членове съответно на 
общинското, на областната и на националната комисия), които оценяват 
представянето на участниците. 

 
 Времето за представяне на всеки кандидат е до 15 минути – до 5 минути 
за подготвената презентация и до 10 минути за свободен разговор. 
Представянето на всеки кандидат се оценява от членовете на съответната 
комисия, сред които се сформират три журита за трите възрастови групи. 
Оценяването се извършва по точки според разработени от националната 
комисия критерии, като членовете на съответното жури попълват протокол.  
  
 
I. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 
 
Общински кръг:  до 20.10.2013 г.  
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Областен кръг: до 01.11.2013 г. 
Национален кръг: 9 – 10. 11. 2.13, гр. Пловдив 

 

    
  

Общинският кръг се организира от съответните училища. До областен 
кръг се допускат участниците, заели първите 15 места от всяка възрастова 
група, а за София-град първите двайсет двете възрастови групи. За 
националния кръг, областните комисии определят класираните на първо и 
второ място от трите възрастова група. 
 

 Провеждането на националното състезание за речеви и 
комуникативни умения на английски език през учебната 2013/2014 година е 
съобразено с Изисквания за провеждане на ученически олимпиади и национални 

състезания през учебната 2012/2013 г., утвърдени със заповед № РД 09-1738 от 

9.11.2012 г. на министъра на образованието и науката.  

 

 Имената на определените от областните комисии ученици за участие в 
националния кръг следва да се изпратят в МОН до  06.11.2013 г.  
 Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в 
националния кръг (пътни, нощувки и дневни), са за сметка на участниците. 
 Участниците в националния кръг на състезанието ще получат грамоти за 
участие и дипломи за класиране на І, ІІ и ІІІ място за съответната възрастова 
група. 
                 
 
 
 Националната комисия Ви пожелава успешна работа!  
 

 

 

 

 


