
 

Условия за участие във 

ВИКТОРИНА - ИГНАТИЕВСКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА  ИГРА 

посветена  на 140-годишнината от  установяване на дипломатическите 

отношения между България и Русия 

Викторината - Игнатиевска интелектуална игра, посветена на 140-

годишнината от установяване на дипломатическите отношения между 

България и Русия се организира от Фондация „Устойчиво развитие за 

България“ и организационен комитет, включващ обществени 

организации членове на Координационен съвет „България – Русия“, 

СБУ, Представителството на Россътрудничество в България (Руски 

културно-информационен център)с подкрепата на посолството на 

Руската федерация в Република България. 

 Цел на проекта:  

- Да се утвърждава историческата истина и съхранява историческата 

памет за българо-руските дипломатически отношения; 

- Да се стимулира интересът и се разширяват знанията, да се развива 

творческият потенциал на учениците при изучаване на 

историческите събития от българската история и близките 

отношения между България и Русия; 

 Участието във Викторината - Игнатиевска интелектуална игра 

може да бъде индивидуално и колективноза ученици 7 – 12 клас. 

1. Индивидуално участие в интелектуалната игра по електронен 

път – желаещите ученици да участват изпращат писмени 

отговори на въпроси от викторината (посочени са по-долу) на e-

mail: razvitiebg@abv.bg в срок до 25 юни 2019 г.  

 Необходимо е да бъдат посочени: име и фамилия на участника, 

клас, училище, телефон, име на учителя – научен ръководител, 

използвани източници. 

 Компетентно жури ще оцени отговорите съобразно следните 

критерии: знания и стройно изложение на фактите и събитията; 



проявено лично отношение към изложението и оригинален подход; 

използване на литературни, исторически и др. източници.  

 Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на 7 юли 2019 г. – 

140-годишнината от установяване на дипломатическите отношения 

между България и Русия на сайта на Представителството на 

Россътрудничество в България (Руски културно-информационен 

център). Победителите ще бъдат удостоени с грамоти и предметни 

награди и ще бъдат поканени на Викторината - Игнатиевска 

интелектуална игра в Руския културно-информационен център, в 

София, през октомври. 

 

2. Колективно участие - провеждане на Викторината- Игнатиевска 

интелектуална игра в края на октомври 2019 г. в Руския 

културно-информационен център, София.  

 Участници - отбори по 5 ученици от училища, които са заявили 

желание за участие до 30 септември 2019 г. на ел. адрес: 

razvitiebg@abv.bg. В заявката да бъде посочено името на училището 

и адрес, имена на участниците в отбора и клас, име на научния 

ръководител и телефон за връзка. Въпросите, на които ще 

отговарят отборите пред компетентно жури, са въпросите от 

викторината, посочени по-долу. Участниците ще получат диплом, а 

отборът победител – грамота, юбилеен плакет и предметни награди. 

 

Въпроси за Викторината - Игнатиевска интелектуална игра, 

посветена на 140-годишнината от установяване на 

дипломатическите отношения между България и Русия: 

1. Кога са установени дипломатическите отношения между 

Княжество България и Руската империя? Какво знаете за Александър 

Петрович Давидов? 
 
 

2. Разкажете за някои от първите посланици на Руската империя в 

Княжество България (2-ма, по избор). Кои са първите дипломати на 

Княжество България в Руската империя. Разкажете за тях (2-ма по 

избор). 
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3. Кой е първият руски дипломат във Варна след Освобождението и 

какво знаете за неговата дейност за развитието на българо-руските 

отношения? 

4. Двете големи събития за България - Съединението и 

Независимостта, и какви са позициите на Русия във връзка с тях? 

5. Установяване на дипломатически отношения между България и 

РСФСР/СССР – 1934 г. Кои са първите дипломатически 

представители на двете страни? 

 

6. Какви са българо-съветските дипломатически отношения в 

навечерието на Втората световна война. Какво знаете за Соболевата 

акция? 

 

7. Отношения на Народна република България със СССР (обща 

информация). Разкажете за един посланик от двете страни (по избор) 

от този период. 

 

8 . Отношенията на Република България с Руската федерация. Обзор 

на дипломатическите отношения между двете страни след 1992 г.  

 

9. Ролята на изкуството, културата, образованието и науката за 

развитието на приятелските отношения между двете страни. 

 

10. Кои инициативи по повод честването на 140-годишнината от 

установяване на дипломатическите отношения между България и 

Русия познавате Вие? 

 

 

За допълнителна информация –e-mail: razvitiebg@abv.bg и тел. 

0896719620. 
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