
                                                                                    

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС НА СТСБ И ФОНДАЦИЯ 

„ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ”  НА ТЕМА:  

"ЛЕВСКИ ОТ ВРЕМЕТО КЪМ ВЕЧНОСТТА"  

 

"Времето е в нас и ние сме във времето,  

то нас обръща и ние го обръщаме”  

В. Левски 

 

Тази година България отбелязва 180-тата годишнина от рождението на Васил 

Левски. В тази връзка по инициатива на председателя на Съюза на 

транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова и с 

подкрепата на фондация „Европейско бъдеще” ще се проведе конкурс за 

написване на есе, теза или стихотворение на тема: "Левски от времето към 

вечността" ("Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние го 

обръщаме”) 

1. Цели на конкурса: 

- да стимулира творческите заложби учениците и младежите; 

- да се даде възможност на младите хора да изразят своето отношение  към 

Васил Левски;  

- да възпитава в родолюбие и граждански дълг бъдещото поколение  на 

България. 

2. Тема: "Левски от времето към вечността" ("Времето е в нас и ние сме във 

времето, то нас обръща и ние го обръщаме”).  

3. Право на участие: 

     В конкурса имат право да участват всички членове на СТСБ и социалните 

партньори, както и техните деца ученици от 1 до 12 клас, както и студенти. 

Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи: 

- първа възрастова група - ученици от I до V клас; 



                                                                                    

 

- втора възрастова група – ученици от VI до VIII клас; 

- трета възрастова група - ученици от IX до XII клас; 

- четвърта възрастова група – студенти и работещи.  

4. Описание на конкурса: 

    Животът, делото и личността на Апостола са повод за национална гордост, 

вдъхновение и единение на всички българи. Левски е в нашите сърца, 

безспорен символ за безрезервна любов към Родината, смелост и саможертва в 

името на народа. Неговият живот е отдаден на голямата цел – свободата и 

независимостта на българския народ и това обезсмъртява неговото дело и 

личност. 

5. Условия за участие: 

Ще се приемат творби в жанровете: есе, стихотворение или теза. 

Всеки участник може да представи по една творба в някой от трите жанра. Те 

трябва да бъдат написани на български книжовен език с обем до две страници. 

Произведенията трябва да са написани на Word (формат А4, шрифт Times New 

Roman, размер 12 пункта).  

Под всяка творба отбележете: 

 - име и фамилия, години; 

- училище, клас, населено място, област; 

- точен адрес и телефон за контакт. 

В конкурса могат да участват само произведения, които не са публикувани до 

сега и не участват в други конкурси. Творбите не се връщат.  

5.1. График 

Срокове за изпращане и оценяване: 

 - творбите трябва да се изпратят на e-mail: levski@stsb.bg от 15.10.2017 г. до 

30.10.2017 г.  или на адрес: София, 1233, бул. „Кн. Мария Луиза” №106, за 

конкурса "Левски от времето към вечността"; 

- от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г. експертната комисия ще оценява 
изпратените творби; 



                                                                                    

 

- до 15.12.2017 г. ще бъдат обявени победителите и поименно ще бъдат 

публикувани отличените творби на официалния сайт на СТСБ. 

6. Оценяване: 

 

    Творбите ще бъдат оценявани по следните критерии: 

 

- придържане към темата на конкурса; 

- сила на посланието; 

 

- оригиналност и творчески подход; 

 

- езикова култура. 

 

7. Награди: 

 

Ще бъдат раздадени по три награди (I-ва, II-ра и III-та) за всяка възрастова 

група и за всеки жанр.  

 

I място – парична награда на стойност 300 лв., сувенир и грамота; 

 

II място – парична награда на стойност 200 лв., сувенир и грамота; 

 

III място – парична награда на стойност 100 лв., сувенир и грамота. 

 

Предвидени са и поощрителни награди. Наградите ще се връчат лично на 

авторите. 

 

Успех на всички участници в конкурса! 

  

Екатерина Йорданова, 

Председател на СТСБ 

 

Иван Дражев,  

Председател на фондация „Европейско бъдеще”  

 


