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Заседание на комисията по проверка на конкурсните работи, раздел 
Английски език, на Национален литературен конкурс за създаване на 
авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят“, 

организиран от Първа езикова гимназия – гр. Варна 
 
 

Присъстват: 
Гергана Герова – член на Организационния комитет и проверител в раздел 
английски език 
Тинка Методиева - член на Организационния комитет и проверител в 
раздел английски език 
 
По постъпил сигнал до Организационния комитет на 14.06.2021 г. в 15:30 
часа бе извършена проверка и бе констатирано, че съдържанието на 
наградената творба Time на Гамзе Месуд Хюсеин със заявено авторство -
съгласно формуляр-декларация от  06.05 2021 г., е общодостъпно в 
интернет платформата Тик-Ток на адрес 
https://vm.tiktok.com/ZMdYqb7D3/.   
 
Публикацията е качена от авторката на оригиналното есе Abigail Mack на 
04.05 2021 г. в Тик-Ток. Публична допълнителна информация за нея има в 
редица американски сайтове, например: 
https://www.bostonglobe.com/2021/05/12/metro/bridgewater-students-harvard-
admissions-essay-about-finding-passion-life-after-losing-her-mother-cancer-
goes-viral-tiktok/. 
 
С оглед на гореизложената фактическа обстановка по недвусмислен и 
категоричен начин бе установено плагиатство и използване на чужда 
творба в конкурса от участничката Гамзе Месуд Хюсеин, 10 "Б" клас от I 
СУ „Свети Седмочисленици“-Търговище.  
С действията си участничката Гамзе Месуд Хюсеин е нарушила Статута 
на Националния литературен конкурс за създаване на авторски текстове на 
английски и немски език „Този безкраен свят” - второ условие, а именно: 
"Кандидатите могат да участват и на двата езика със свои авторски 
произведения. Една и съща творба може да участва само на един език. 
Няма да бъдат журирани творби, които са публикувани и общодостъпни в 
интернет или на хартиен носител“. 
 



Участничката Гамзе Месуд Хюсеин е подписала и декларирала 
писмено невярна информация в подадения от нея на 06.05.2021 
г. Формуляр за кандидатстване за участие в конкурса ведно с 
литературната творба на адреса на конкурса: literaturen_konkurs@abv.bg, а 
именно: 
 

1. Удостоверено и гарантирано, че Гамзе Месуд Хюсеин е автор на 
конкурсната творба и с представянето ú за участие в конкурса не са 
нарушени авторските права на трети лица. 

2. Удостоверено и гарантирано, че творбата, с която Гамзе Месуд 
Хюсеин участва, не е публикувана в интернет или на хариен 
носител. 

На основание нарушение Условията за участие в конкурса, обявени в 
Статута му, чрез използване на чужда авторска творба, публикувана в 
интернет, както и поради деклариране на невярна информация с цел 
неправомерно участие в конкурса от страна на участничката Гамзе Месуд 
Хюсеин, Комисията отменя решението си за присъждане на специална 
награда на фондация „Българска памет“ на участничката Гамзе Месуд 
Хюсеин от 10 "Б" клас от I СУ „Свети Седмочисленици“-Търговище и 
предлага на Организационния комитет на конкурса, да отмени 
награждаването на участничката Гамзе Месуд Хюсеин, като протоколът и 
решението да бъдат публикувани на страницата на Първа ЕГ и във всички 
средства за масова информация и социални мрежи, където е бил разгласен 
конкурса и обявена победителката." 
 

 

15.06.2021г.    Гергана Герова 
гр. Варна      Тинка Методиева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


