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Регламент  

на Общински конкурс за млади  рецитатори  

 „Васил Левски – 150 години безсмъртие“ – Смолян’ 2023 

 
Общи положения 

Общинският конкурс за млади рецитатори „Васил Левски – 150 години 
безсмъртие“ ще се проведе в Смолян през 2023 г. в памет на Васил Левски – 
Апостола на българската свобода, най-великия българин, по повод 150-
годишнината от неговата кончина и началото на пътя му към безсмъртието. 

 
Конкурсът е със състезателен характер.  
 
В рамките на Конкурса пред компетентно жури участниците представят избрано 

от тях стихотворение или прозаичен текст, възможно е и част от цялата творба, 
посветена на Васил Левски.  

 
 

Участие в конкурса 
В Конкурса участват и се състезават ученици от училищата в община 

Смолян, разпределени в от три  възрастови групи:  
1. I - IV клас;  
2. V - VII клас;  
3. VIII – XII клас.  
 

Цели и задачи на Конкурса 
1.Повишаване на интереса към героите на Българския възрожденски 

пантеон, най-виден представител на който е Васил Левски. 
2. Формиране у участниците на чувство за национална идентичност, 

изразено с отношението към Васил Левски и паметната за всички българи дата – 
18 февруари. 

3. Разширяване на читателския кръгозор на учениците, стимулиране на 
прояви на личностно отношение към стихове или проза при подбор на 
стихотворение или текст за участие. 
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4. Развитие на комуникативните способности на учениците на сцена. 
5. Предоставяне на възможност за изява на талантливи млади рецитатори. 

 
 
  

 
Организация и провеждане на Конкурса 

1. Организатори на Общинския конкурс за млади рецитатори „Васил Левски 
– 150 години безсмъртие“ са: Община Смолян, РУО - Смолян, ППМГ „Васил 
Левски“ - Смолян, Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян, Родопски 
драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян и Общинския комитет „Васил 
Левски“ в Смолян. 

2. Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на община Смолян. 
3. Всички училища в община Смолян излъчват до трима участници във всяка 

една от възрастовите групи за представяне в Конкурса. 
4. Заявките за участие в Конкурса се изпращат на електронна поща 

vasil.levski.smolyan@gmail.com 
5. Заявките за участие Конкурса включват: 
- двете имена на участника, клас и училище; 
- произведение и автор, с което участникът се представя на Конкурса; 
- имена на ръководител и телефон за обратна връзка. 
6. Заявките се подават в срок до 20 януари 2023 г. на посочената електронна 

поща: vasil.levski.smolyan@gmail.com, като организаторите изпращат веднага 
отговор за получена заявка. 

7. След изтичане на крайния срок за заявки за участие в Конкурса 
организаторите изпращат обратна информация за провеждането на конкурса (ден, 
час, място) на електронната поща, от която е подадена заявката, но не по-късно от 
10 дни преди Конкурса. 

8. Времетраенето на изпълнението на всеки участник е до 5 минути.  
9. Жури на Конкурса са двама артисти от Родопски драматичен театър и по 

един представител от останалите организатори. 
10. Изпълненията се оценяват на база: 
- подходящ избор на текст за представяне на участника; 
- дълбочина на осмислянето на представяния текст; 
- грамотна реч; 
- артистичност. 

 
Срок за провеждане на конкурса 

Конкурсът се провежда в Смолян през първата половина на м. февруари 
2023 г. Допълнително ще бъде съобщена точната дата и място на провеждане, 
съобразно с броя на подадените от различните възрастови групи заявки. 
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Награждаване 
1. Всеки участник в Общинския конкурс за млади рецитатори „Васил Левски 

– 150 години безсмъртие“ получава Грамота за участие от Общинския комитет 
„Васил Левски“ – Смолян. 

2. Връчват се награди за първо, второ и трето място за всяка една от 
възрастовите групи. Наградите се състоят от дипломи и книги, осигурени от 
организаторите.  
 


