
ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ 

РАЙОНЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ И РАЙОНЕН СЪД - ДУПНИЦА 

 

ОБЛАСТЕН КОНКУРС 

“ПРИКАЗКИ И КАРТИНИ ЗА СЪДА, ПРАВДАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА” – 

2020г.  

 

ЦЕЛ:  
Да поддържа вярата в правдата и справедливостта в съвременните български 

ученици!  

 

Конкурсът е посветен на 40- та годишнина от откриването на сградата на 

Съдебната палата в Кюстендил, в която в момента се помещават Окръжен 

съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил и е в изпълнение на 

Образователната програма на ВСС - „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

Конкурсът се провежда с подкрепата на Регионалното управление по 

образованието – Кюстендил. 

 

РЕГЛАМЕНТ:  
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас в следните направления: 

 

1. Литературно творчество (поезия и проза) 
Участниците се разпределят в три възрастови групи: 

 Първа група      -   І –  ІV клас 

 Втора група      -   V -  VІІ клас  

 Трета група      -  VІІІ  - ХІІ клас 

 

Написани от тях стихотворение, разказ, есе или приказка по тематиката на 

конкурса се изпращат в три екземпляра. 

Всяка творба трябва да съдържа следната информация: трите имена на автора, възраст, 

клас, училище, школа, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail. 

 

2. Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство) 
Участниците се разпределят в три възрастови групи: 

 Първа група      -   І –  ІV клас 

 Втора група      -   V -  VІІ клас 

 Трета група      -   VІІІ  - ХІІ клас 

 

 Всеки участник изпраща не повече от две рисунки по тематиката на конкурса с 

размери 35 х 50 см., без паспарту. Разрешава се използването на всякаква техника и 

средства – акварел, темперни бои, пастели , графика, молив, туш, колаж. Рисунките не 

трябва да са гледани /копирани/ от списание, картички и илюстровани книги. На гърба 

на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, 

възраст, клас, училище, школа, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-

mail. 

 Учениците могат да участват с изработени от тях от различни материали – 

пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми и др. Творбите трябва да бъдат 



придружени с информация за: трите имена на автора, възраст, клас, училище, школа, 

ръководител. 

 

            Всички творби се предават на организаторите – Окръжен съд – Кюстендил, 

Районен съд – Кюстендил и Районен съд – Дупница, чрез директорите на учебните 

заведения. За участие в конкурса не се допускат работи, които са плагиат, копие или 

част от работата на други автори. 

 

Отличените участници в двата раздела на конкурса ще получат 

удостоверения и материални награди.  

 

 
Участието в конкурса е доброволно, след предварително запознаване с регламента от 

учениците и техните родители. Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи 

участници в събитията на Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил и Районен съд 

- Дупница, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел на интернет страниците на трите 

съдилища. 

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Областния конкурс „Приказки и 

Картини за Съдът, Правдата и Справедливостта” ще бъдат обработени и използвани единствено 

за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона 

за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 

на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на трите съдилища. 

        

Конкурсните материали трябва да бъдат получени най-късно до 16.11.2020 

г. на адрес: 

 

- Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил:  Кюстендил 2500, 

ул. Гороцветна 31  

- Районен съд – Дупница: Дупница 2600, ул. Николаевска 15  

 

Конкурсните материали не се връщат и остават собственост на фонда на трите 

съдилища. Те ще се използват за популяризиране на дейностите на Окръжен съд – 

Кюстендил, РС – Кюстендил и РС – Дупница, и благотворителни цели. 

 
Церемонията по награждаването на класираните участници ще се състои на 

2- ри декември 2020 г., денят, в който е открита настоящата сграда на Съдебната 

палата в Кюстендил. 

 
Награди, неполучени до три месеца след церемонията по награждаването, 

остават в наградния фонд на конкурса. 

 

Връзки с обществеността на Окръжен съд – Кюстендил, Владимир Владимиров - 

тел. 078 52 01 22; 0888 001 264 

e-mail: press@kos-bg.eu 
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