
Дванадесето национално състезание по творческо писане на 
английски език 

Често задавани въпроси за състезанието 
 
 
На каква възраст и от кои класове могат да бъдат участниците? 
Състезанието е за ученици от 6 до 12 клас на всички общински,  държавни  и частни 
общобразователни училища.  
 
Могат ли да се регистрират за участие индивидуални участници? 
За участие в състезанието се регистрират училища, а не индивидуални участници. 
 
Колко участници от училище могат да се включат в състезанието?  
Няма ограничение за броя на участниците от едно училище в състезанието.  
 
Разделени ли са учениците по нива според възрастта си?  
Учениците от различните класове/възрастови групи получават различни (3 броя) 
теми, които са съобразени с възрастта им. Всеки участник избира една от 
предложените 3 теми, по която пише. 
 
Има ли такса за участие? 
Всяко училище заплаща еднократна такса от 50 лв. 
 
Пишат ли учениците по нови теми за националното оценяване? 
Не, учениците пишат само веднъж, като работите им отиват на предварително 
оценяване и само подбраните за следващия кръг отиват на национално оценяване. 
 
Как се определя датата и часа на училищното състезание? 
Всяко училище избира една от посочените дати (24 или 25 ноември 2020) и 
определя часа на писане. 
 
Как се провежда състезанието в онлайн формат? 
Моля прочетете Официалните изисквания за провеждане на състезанието онлайн. 
 
Кога и къде се изпращат работите на участвалите в състезанието? 
Работите се изпращат на имейла на организаторите creativewriting@corplus.org до 
120 мин. след приключване на писането.  
 
Каква информация и материали получават учителите-координатори? 
Учителите координатори получават: 

• Подробни правила за провеждане на състезанието; 

• Критерии, по които журитата оценяват работите;  

• Теми за писане (по 3 за всеки клас). Темите се изпращат от организаторите в 

деня за писане; 



• Разнообразни материали за използване по време на подготовката за 

състезанието. 

 

Какви награди получават участниците и учителите координатори? 

• Грамоти за участниците в училищния кръг на състезанието. 

• Грамоти за учителите-координатори. 

• Грамоти и награди за класиралите се за финално оценяване. 

• Участие в церемония по награждаване, грамоти и награди за класиралите са 

на първо, второ и трето място със всяка възрастова категория. При 

невъзможност церемонията да се организира присъствено, тя ше бъде 

проведена онлайн, а наградите ще бъдат изпратени по куриер. 

Къде мога да намеря допълнителна информация за темите и наградените работи 

от предишните години? 

Всички списъци с теми и брошури с наградените работи от предишни години са 

качени на сайта на състезанието www.creativewriting-bg.com 

 
  
 


