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РЕГЛАМЕНТ и ПРОГРАМА
1. Изпращане на заявка за участие
Желаещите да участват отбори от студенти задължително трябва да подадат предварителна
заявка на e-mail: i.s.vasilev1@abv.bg до 2 март 2018 г., посочвайки: ЮФ, в който се обучават; трите
имена на участниците; курс; факултетен номер; координати за връзка – имейл и телефон за
контакти.
След получаване на заявката участниците ще получат потвърждение, че са записани за
състезанието. До 9 март 2018 г. отборите ще бъдат уведомени за аудиториите и залите в Ректората
на ПУ „Паисий Хилендарски“, в които трябва да се явят на датите за провеждане на състезанието.
2. Ден първи – 24 март 2018 г. (събота)
В първия ден от състезанието всички отбори трябва да се явят в 12,00 ч. в Ректората на ПУ
„Паисий Хилендарски“ за разпределение по зали. След разпределяне на отборите по зали те ще
разполагат с 90 мин. за решаване на тест. Тестът има за цел да провери познанията на студентите в
областта на гражданското и търговското право. Акцент ще се постави върху познаване на
нормативната уредба и задължителната практика на ВКС и ВС.
В първия ден от състезанието не се допуска използване на каквито и да е източници на
информация на хартиен или ектронен носител.
До 19,00 ч. на същия ден всички отбори ще бъдат уведомени за верните отговори на теста и
резултатите от класирането. Те ще бъдат публикувани и на фейсбук страницата на състезанието.
Само първите 8 отбора с най-много верни отговори от теста продължават участието си във
втория ден на състезанието.
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3. Ден втори – 25 март 2018 г. (неделя)
През втория ден от състезанието се решава казус от областта на гражданското и търговското
право. Осемте отбора с най-високи резултати от теста от първия ден трябва да се явят в 8,00 ч. в
Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ за теглене на жребий между отборите за избор на
процесуална страна в симулативния съдебен процес, определяне на 4-те двойки ищец-ответник и
поредността, в която ще се реализират симулативните процеси. След теглене на жребия всички
отбори ще бъдат разпределени по зали.
На всеки отбор ще бъдат предоставени 2 часа за решаване на казуса с оглед изготвяне на
защита по предоставения им казус съобразно избраното процесуално качество на ищец или
ответник. При решаване на казуса е позволено всеки отбор да използва свои източници за
информация на хартиен носител – учебници, лекции, закони, сборници със съдебна практика и т.н.
След изтичане на предоставеното време, ще бъдат реализирани 4-те симулативни процеса.
Представянето на отборите пред жури ще се проведе по следните правила:
-

Отборите имат право на основна теза, реплика, респ. дуплика;

-

В рамките на 10 минути всеки от отборите има право да защити основаната си теза, като
се следва логическата последователност

първо да се изкаже ищецът, а след това –

ответникът;
-

След представяне на тезата на ищеца в рамките на 10 минути, ответникът има право на 3минутно обмисляне на позицията си, след което започват да текат 10-те минути за
излагане на собствената му теза;

-

Ищецът има право на 3 минути за обмисляне на позицията си по тезата на ответника.
След това в рамките на 3 минути ищецът представя репликата си;

-

Ответникът има право също на 3 минути за обмисляне на позицията си по репликата на
ищеца. След това в рамките на 3 минути има правото на дуплика.

Критерии за определяне на победителите в състезанието:
1. Убедителна защита:
- степен на аргументираност;
- логическа връзка/последователност между аргументите;
- рационално използване на фактите по казуса;
- реакция на възраженията на опонента.
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2. Юридическа култура:
- позоваване и цитиране на автори от правната литература и съдебната практика на ВКС и
ВС при излагане на аргументите;
- правилно използване на правната терминология;
- ораторски умения.
Въз основа на представянето си пред авторитетно жури, отборите биват отличавани със
следните награди:
-

Най-добър ищец;

-

Най-добър ответник;

-

Най-оригинална защита;

-

Най-добър оратор;

-

Специална награда на Председателя на журито.

Всички участници в състезанието ще получат специални грамоти за участие.
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