
БМФ ПОРТ БУРГАС 

ПЪРВИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 

Тема: „ДЪРВОТО С ДОБРИЯ И ЛОШИЯ ПЛОД” 

 

МОТО:           

„Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са 

вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете… Защото всяко добро дърво дава 

добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове… И тъй, от плодовете им ще ги 

познаете.” 

Евангелие на Матей 7:15-20 

 

РЕГЛАМЕНТ 

1. Организатори на конкурса: „БМФ Порт Бургас” ЕАД 

2. Цели на конкурса: да продължи богатата литературна традиция на град Бургас, 

да открива и популяризира нови литературни дарования, да поощрява 

създаването на произведения, пропагандиращи характерните за съвременния 

човек моралните ценности.  

3. Участници: автори на възраст над 19 години 

Участниците следва да напишат есе, разказ или стихотворение, в което да изложат 

своите разсъждения, като се фокусират върху въпроси, като: Защо хората се раждат 

добри, а в живота се променят? Кое предизвиква метаморфоза у хората? Как да се 

съхрани доброто в човека?  

4. Литературни жанрове: 

 ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА – разказ, есе, фейлетон; 

 ПОЕЗИЯ 

5. Изисквания: 

- Конкурсни текстове – нови и непубликувани до момента в  хартиен или 

електронен формат; 

- Творбата да не е участвала в други литературни конкурси; 

- Брой творби – не повече от 1 за всеки участник; 

- Официален език: български; 



- Творбите трябва да са във формат А 4, шрифт times new roman, 12 пункта; 

- Творбите задължително се придружават с информация за автора: три имена, 

възраст, населено място, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail за връзка. 

 

6. Обем на творбата: 

- За проза – до 3 страници; 

- За поезия – до 2 страници; 

7. Критерии за оценка: 

- Оригиналност и творчески подход при представяне на творбата; 

- Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията; 

- Жанрово съответствие на конкурсния текст. 

 

8. Други условия 

- Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права върху всяка 

творба на организаторите; 

- Творбите в конкурса няма да бъдат връщани; 

- С явяването за получаване на награда участниците се съгласяват да бъдат 

заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното 

пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на 

Организатора; 

- Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие творби 

с неприлично съдържание; 

- Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в 

класирането; 

СТАРТ НА КОНКУРСА: 24. 05. 2022 г. 

СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 15 септември 2022 година 

Творбите се изпращат по електронната поща: image.i4yi@gmail.com  или на хартиен 

носител на адрес: 8000 Бургас, пл. Баба Ганка № 4, ет. 4 

НАГРАДИ: 

Парични награди за класиралите се на първо, второ и трето място. 

Поощрителни награди за номинирани творби. 

Публикация на наградените творби в сайта на Бургаска писателска общност и  

информационния сайт www.nabrega.bg 



ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 

Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на Деня на българските будители - 1 

ноември 2022 г. 

Награждаването ще бъде извършено на специална церемония на Деня на народните 

будители – 1 ноември в зала „Акад. Константин Петканов” в Център за съвременно 

изкуство и библиотека. 

За допълнителна информация: 0887 907 067; 056896480 

 

 


