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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

              

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

За провеждане на национален Фестивал на авторска драматургия и театър 

на английски език 

 

за учебната 2012-2013 година 

 

Проект на МОМН с подкрепата и участието на Британски съвет – България  

 

 

Националният Фестивал на авторска драматургия и театър на английски език 

за учебната 2012-2013 година се провежда в две възрастови групи, както следва: 

 

І група – ученици от ІV до VІІІ неинтензивен клас включително, които изучават 

английски език в училище; 

ІІ група – ученици от VІІІ интензивен до ХІІ клас включително, които изучават 

английски език в училище; 

 

 

 Участниците следва да разработят свой драматургичен материал - изцяло 

авторски или по мотиви от класически и/или съвременни произведения, но не и 

сценична реализация на чуждо произведение. 

 Сценичният етюд следва да е с продължителност до 20 минути. 

 Областната комисия, определена със заповед на началника на РИО, класира за 

участие в националния кръг максимум по едно изпълнение за всяка възрастова група от 

съответния регион. 
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I. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 

 

Областен кръг:  до 31.03. 2013 г. 

Национален кръг: 20 - 21. 04. 2013 г. в гр. София 

  

Областният кръг се организира изцяло от РИО. Журито за националния кръг се 

състои от учители и представители на Британски съвет България.  

 

 

 Провеждането на Националният Фестивал на авторска драматургия и 

театър на английски език през учебната 2012/2013 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, младежта и науката.  

 Определените от областните комисии участници в националния кръг на 

фестивала следва да изпратят по електронна поща съответния сценарий (драматургичен 

текст) до 3.04.2013 г. в МОМН. 

 Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в националния 

кръг (пътни, нощувки и дневни), са за сметка на участниците. 

 Участниците в националния кръг на фестивала 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!  

 

 

 

 


