
     2017 година е обявена за „Годината на Левски” под патронажа на 
Президента на Р България.  
     На 19 – ти февруари 2017г. се навършват 144 години от гибелта на 
Апостола на свободата – Васил Левски. На този ден почитаме личността на 
човеколюбеца, отдаден на идеята за „чиста и свята република”.  
     По този повод и по случай патронния празник на Професионална гимназия 
по селско стопанство „Васил Левски” гр. Първомай Местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
/МКБППМН/ – Община Първомай  обявява конкурс за ученическо есе или 
разказ на тема:  

„АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА – ВЕЛИК И 

БЕЗСМЪРТЕН” 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ЖИВОТЪТ НА ЕДИН ПАТРИОТ”

      Целта на конкурса е образователна и възпитателна, да се даде възможност 
на младите хора чрез силата на художественото слово да изразят своето 
отношение към Васил Левски. Да  възпитава учениците в дух на родолюбие и 
гражданско отношение към историята ни. 

 За целта, моля да сформирате тричленна комисия от преподаватели в 
училището за оценяване на литературните произведения. 

Условия:
      1. Всеки участник може да представи до две произведения /есе и/или 
разказ/ в печатен вид до 3 страници, шрифт Times New Roman, размер 12pt. 
      2. Участие в конкурса могат да вземат всички ученици от ПГСС „Васил 
Левски” – гр. Първомай. 
Жури:
       Компетентно жури ще селектира най - добрите литературни 
произведения.  
Оценяване:

1. Придържане към темата на конкурса. 
2. Оригинално изразена лична позиция. 
3. Творчески подход и разсъждения. 
4. Езикова и стилистична култура. 

Награди: 
       За отличените творби на I – во, II – ро и III – то място МКБППМН – 
община Първомай ще връчи грамоти и предметни награди. 



Срок:
      Всички литературни произведения трябва да бъдат предадени на 
Радосвета Казакова – педагогически съветник в ПГСС „Васил Левски” в срок 
до 16.02.2017г. /четвъртък/ вкл. 
      На 20.02.2017г. определеното от директора жури ще селектира 
произведенията. 
Награждаване:
     Обявяването на победителите и връчването на  наградите  ще  се  състои  в 
сградата на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай от Председателя и секретаря 
на МКБППМН на 22.02.2017г.  
 Моля, отличените автори да имат възможност да представят своите творби 
в деня на награждаването. 
 За контакти – Мария Кьосева – секретар на МКБППМН община Първомай, 
стая 329. 


