
Състезание по БЕЛ за ученици от 7., 10. и 12. клас 
Във връзка със 149-годишнината от гибелта на Апостола на свободата и патронния 

празник на СУ „Васил Левски“, гр. Троян, ръководството на училището и Методическо 

обединение по български език и литература при СУ „Васил Левски“, гр. Троян 

ОРГАНИЗИРА 
Състезание по български език и литература за ученици от 7. , 10. и 12. клас при следния 

регламент: 

І. Състезанието ще се състои : 
1. За VII клас – по формата на НВО (без дидактическата задача ) 

2. За X клас – по формата на НВО 

3. За XII клас – по формата на ДЗИ ( задачата за създаване на текст) 

II. Време за работа: 120 минути 

ІII. Класирането 
е индивидуално – по брой точки и според времето за решаване на теста. 

IV. Наградите 
са предметни – за I място от всяка възрастова група и грамоти за II и III място от всяка 

възрастова група. 

V. Дата на провеждане на състезанието 
10.02.2022 г. (четвъртък), 14.00 часа 

VІ. Място на провеждане 
СУ „Васил Левски“ – гр. Троян 

VІІ. Обявяване на резултатите 
на 14. 02. 2022г. ( понеделник) 

VІII. Заявките 
Заявките се подават на платформата на състезанието. 

https://enter.vlevski.eu/ 

https://enter.vlevski.eu/


 
Избирате „Състезания за патронния празник“. 

След това качвате декларацията за информирано съгласие, което дава право на 

организаторите да публикуват резултатите от състезанията. 

Декларацията можете да изтеглите оттук, след подпис се качва в системата. 

Това ще ви даде достъп до същинската регистрация. Трябва да изберете конкурса, в 

който участвате – това е 

Състезание по БЕЛ за ученици от 7., 10. и 12. клас 

След това попълвате останалите данни. Накрая ще получите потвърждение за успешното 

регистриране. 

Желаем ви успех! 

Срок 
10 февруари 2022 година 

 

https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2022/01/Untitled-1.jpg

	Състезание по БЕЛ за ученици от 7., 10. и 12. клас
	ОРГАНИЗИРА
	І. Състезанието ще се състои :
	II. Време за работа: 120 минути
	ІII. Класирането
	IV. Наградите
	V. Дата на провеждане на състезанието
	VІ. Място на провеждане
	VІІ. Обявяване на резултатите
	VІII. Заявките
	Състезание по БЕЛ за ученици от 7., 10. и 12. клас

	Срок


