
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА 

УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
2019 година

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема 
„Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените 
врати във Висшия съдебен съвет.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., 
включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.iustice.bg. Целта 
на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се 
провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Обявяването на победителя и връчването на наградата -  лаптоп, както и 
две поощрителни награди -  фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените 
врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.

В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХИ-ти клас от 
българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно 
есе.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;
- област, община, населено място, пълно наименование на училището,

клас;
- телефонен номер на училището;
- телефонен номер на участника;
- електронен адрес на училището;
- електронен адрес на участника.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
- Обем: до три печатни страници формат А4;
- Разредка на редове и абзаци: 1,5;
- Подравняване: двустранно;
- Шрифт: Times New Roman;
- Размер на шрифта: 12;

Критерии:
- Демонстриране на познания по темата;
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- Теза, съответстваща на формулираната тема;
- Оригиналност и творчески подход;
- Недвусмислено изразяване на лична позиция;
- Удачно подбрани аргументи;
- Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на 

убедителност и въздействие;
- Спазване на езиковите норми.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на 
Facebook страницата на ВСС.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
В И С Ш  С Ъ Д Е Б Е Н  С Ъ В Е Т

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от протокол № 7 

от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 28 март 2019 г.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

63. ОТНОСНО: Провеждане на Ден на отворените врати във Висшия 
съдебен съвет през 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И :

63.1. Определя дата за провеждане на „Ден на отворените врати” на 
Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

63.2. Обявява конкурс за есе на тема:

- „Откровено за съдебната власт“.
За учениии от VIII до XII клас от българските училиша в страната

63.3. Одобрява Регламент за провеждане на конкурса за ученическо 
есе през 2019 г.

63.4. Есетата да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 
г. г. на електронна поща: konkurs.vss@vss.justice.bg.

63.5. Обявяването на победителите, връчването на първа награда -  
лаптоп, и на две поощрителни награди -  фотоапарати, както и на грамотите на 
отличените ученици, ще се проведе в Деня на отворени врати на ВСС на 
07.06.2019 г. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на 
Facebook страницата на ВСС.

63.6. За обявения конкурс да бъде уведомено Министерството на 
образованието и науката, като в срок до 30.04.2019 г. да бъде определен по един 
представител на МОН и на Регионалното управление на образованието -  София- 
град, за участие в конкурсната комисия за оценка и класиране на участниците в 
конкурса за ученическо есе.
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63.7. Определя петчленен състав на конкурсната комисия за оценка и 

класиране на участниците в обявения конкурс за ученическо есе:
- Цветанка Пашкунова -  член на Съдийската колегия на ВСС;
- Даниела Машева -  член на Прокурорската колегия на ВСС;
- Кремена Капралова -  главен експерт „Връзки с обществеността“ в 

сектор „Връзки с обществеността“;
- представител на МОН;
- представител на Регионалното управление на образованието -

София-град.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /п/ Боян Магдалинчев

Вярно с оригинала 
Ст. специалист

ВТ/
В. Те


