
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

Районен съд – Козлодуй съвместно с Районна прокуратура – Враца, ТО - Козлодуй 
организира „Ден на отворените врати“ под наслов „Открито за съдебната власт“ на 13.04.2022 
година от 11,00 часа. 

По този повод Ви каним да посетите Съдебната палата и да се запознаете отблизо с 
дейността на съда, да посетите административните служби и съдебните зали, да се запознаете с 
предлаганите административни съдебни услуги и процедури. 

 За деня на отворените врати Районен съд гр.Козлодуй съвместно с Районна прокуратура – 
Враца, ТО - Козлодуй организира ученически конкурс за есе на тема „Справедливост, морал и 
правосъдие“ и рисунка на тема „Съдът през погледа на ученика“ за учениците от Община Козлодуй 
и Община Хайредин. В конкурса за есе могат да участват  ученици от 9-ти до 12-ти клас, а за 
рисунка ученици от 4-ти до 9-ти клас на училищата в община Козлодуй и община Хайредин. 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 
- Участници: ученици от 9-ти до 12-ти клас. Всеки автор има право да участва с едно есе. 
- Изисквания за оформление: формат: DOC или DOCX на Microsoft Word; обем: до три печатни 
страници формат А4; разредка на редове и абзаци: 1,2; подравняване: двустранно; шрифт: Times 
New Roman; размер на шрифта: 14. 
- Придружаваща информация: трите имена на автора; възраст и клас; пълно наименование на 
училището и населеното място, в което се намира; имейл адрес и телефонен номер за връзка с 
участника; имейл адрес и телефонен номер за връзка с училището; попълнена декларация-съгласие. 

РЕГЛАМЕНТ ЗА РИСУНКА 
- Размерът на рисунките и средствата за рисуване са по избор на учениците.  
- Участници: ученици от 4-ти до 9-ти клас. Всеки автор има право да участва с една рисунка. 
- Придружаваща информация: трите имена на автора, възраст и клас; пълно наименование на 
училището и населеното място, в което се намира; имейл адрес и телефонен номер за връзка с 
участника; имейл адрес и телефонен номер за връзка с училището; попълнена декларация-съгласие. 

Предаване на творбите в срок до 11.04.2022 г. на адрес:  
3320 град Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ №5, Районен съд - Козлодуй или имейл:  
kozloduy-rs@justice.bg и kornelia_lukanova@abv.bg 

Отличените творби и авторите им ще бъдат наградени на тържество на 13 април 2022 г. и 
публикувани на интернет сайта на Районен съд – Козлодуй.  Представените рисунки ще бъдат 
подредени в изложба в Съдебната палата на РС – Козлодуй.  

Целта на конкурса е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират 
творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. 
 Инициативата цели повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята 
и функциите на отделните органи на съдебната власт.     
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