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ПРЕДГОВОР

Организаторите:

Събитието Академичен форум: Работилница за писане на научни
статии (,,Работилницата”) е съвместен формат на ЕЛСА България,
Кръжок по международно публично право към Софийски университет
,,Св. Климент Охридски“ и Клуб на юриста ,,Теодор Пиперков“,
наричани по-долу ,,Организаторски екип“.

Кръжокът по международно публично право към Софийския
университет ,,Св. Климент Охридски” обединява студенти с интерес в
сферата на международното право и международните отношения и им
предоставя възможност да задълбочат знанията си по вълнуващи за тях
въпроси и да развият уменията си за писане на правни текстове,
правене на правни проучвания, изготвяне и изнасяне на презентации,
говорене пред публика.

Европейската асоциация на студентите по право (ЕЛСА) е
най-голямата в света независима неправителствена организация, която
се ръководи от и за студенти по право и млади юристи. Девизът на
ЕЛСА е: „Справедлив свят, в който се зачитат човешкото достойнство
и културното многообразие“. Основен стремеж на асоциацията е
приносът към юридическото образование. ЕЛСА предоставя



възможности за студентите по право и младите юристи да прилагат
теорията на практика и да научат за други правни системи чрез редица
проекти и събития с академична насоченост.

Клубът на юриста ,,Теодор Пиперков” е основан на 31 март 2014 г. от
група студенти в специалност ,,Право” в Юридическия факултет на СУ
"Св. Климент Охридски". Патрон на организацията е обичаният
преподавател по Римско право гл. ас. Теодор Пиперков (1958-2013).
Главната цел на Клуба на юриста "Теодор Пиперков" е да стимулира
развитието на студентите, избрали да се посветят на правната наука. В
своите начинания Клубът разчита на подкрепата както на
преподавателите от Юридическия факултет, така и на бивши негови
възпитаници, понастоящем практикуващи юристи, които имат желание
да дарят от познанията и опита си на младите.

Партньорите:

Партньори на академичния форум са ,,Предизвикай правото”,
,,Лекс.бг”, ,,Сиби” и ,,Списание Дипломация”.

Събитието:

Работилницата включва лекционна част с поредица от лекции от
преподаватели в различни сфери от правото, както и създаването на
научна разработка с помощта на ментор от академичната сфера.
Форумът дава възможност на участниците да придобият задълбочени
познания, свързани с писането на академични разработки и различни
подходи в правния анализ. На основата на тези придобити знания,
участниците прилагат наученото при изготвянето на академичен текст.



Форматът стимулира любопитството на участниците, предизвиква
аналитичните им умения и провокира развитието на способностите
им за текстообработка. Събитието е насочено изключително към
усъвършенстването на ключови умения за студентите по право и
международни отношения.

Вярвайки в добавената стойност, която това събитие ще предложи на
участниците, организаторският екип с удоволствие открива
настоящото издание. Очакваме Вашите научни статии!
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1. Работилницата

1.1. Работилницата представлява академичен форум, в който
записалите се за участие студенти ще придобият и развият умения
в сферата на академичното писане. В рамките на Работилницата
студентите ще приложат наученото, като създадат научна
разработка по предварително избрана от тях тема.

1.2. Целите на Работилницата са:
● Повишаване на интереса към научноизследователската дейност

сред студентите по право и международни отношения;
● Предоставяне на практическа възможност студентите да повишат

уменията си за създаване на научен текст;
● Повишаване на знанията на студентите по конкретен отрасъл на

правото или международните отношения.

1.3. Работният език на Работилницата за научни разработки е
български. Разработки се приемат на български и на английски по
предварителна уговорка с ментора на участника и организаторския
екип.

2.  Условия за участие

Желаещите да се включат в частта на Работилницата за разработване на
научен текст могат да вземат участие, ако:

● са записани в специалност „Право“ или „Международни
отношения” във висше учебно заведение в България към



момента на подаване на научната разработка;
● Не участват в организацията на настоящото издание на

Работилницата.

3. Тема

Настоящото издание на Работилницата се провежда под надслова:
„Съвременността през призмата на правото и международните
отношения“

4. Лекциите

4.1. Лекциите ще бъдат проведени в изцяло онлайн или хибриден
вариант, спрямо предпочитанията на съответния лектор.

4.2. Без значение от вида на формата, лекциите ще бъдат записвани.

4.3. Лекциите ще бъдат публични и общодостъпни. Записалите се за
участие във втората част на Работилницата (писането на научни
разработки), ще получат записите на проведените лекции от
тазгодишното и миналогодишното издание на събитието.

4.4. Конкретните дати, часове и теми на лекциите ще бъдат обявени
допълнително в събитието за Работилницата във Фейсбук и другите
социални мрежи.

5. Срокове

5.1. Срок за записване - формата за участие ще бъде активна до 25.03
включително.



5.2. В рамките на три дни след затваряне на формата за записване, на
всеки участник ще бъде разпределен ментор с оглед избраната от всеки
участник тема.

5.3.Крайният срок за предаване на разработките е до 23:59 ч. на
25.05.2022 г.

5.4. Научните разработки ще бъдат представени от участниците.
Допълнителна информация относно представянето ще бъде обявена
своевременно след приключване на оценяването.

6. Изисквания към научните разработки

6.1. Всяка разработка следва да съдържа следните елементи:
● Заглавна страница, на която е указана темата на разработката;
● Таблица със съдържание;
● Въведение
● Резюме на основното съдържание на разработката (в обем до 500

думи);
● Заключение;
● Библиография;
● Декларация за авторство;
● Разработката следва да е в обем до 25 страници (с всички

елементи на форматиране).

6.2. Изисквания относно форматирането
● Формат – А4;
● Шрифт – Times New Roman;



● Размер на шрифта – 12;
● Двустранно подравняване (Justified);
● Междуредово пространство – 1.5;
● Бележките под линия следва да са съобразени с изискванията за

библиографско цитиране на БДС 17377-96:
o Шрифт – Times New Roman;
o Размер на шрифта – 10;

● Текстовият документ следва да бъде запазен като .pdf документ
(.pdf) с име заглавието на съответната разработка.

6.3. За участие в Работилницата научните есета следва да бъдат
изпратени на e-mail адрес: callforpapers.su@gmail.com. В писмото
участниците следва да укажат своите три имена, курс на обучение,
университет и e-mail за връзка.

7. Оценяване

7.1. Анонимност
7.1.1. Всяка разработка ще получи идентификационен номер преди
предаването ѝ за оценяване, за да се гарантира анонимността на
участниците в Работилницата. Организаторите са отговорни за
издаването на идентификационен номер за всяка разработка.

7.2 Рецензенти
7.2.1. Организаторският екип е отговорен за избирането на рецензенти
за Работилницата.
7.2.1. Всяка разработка се оценява от поне 2 рецензенти.
7.2.2. Рецензентите оценяват разработките на участниците независимо
и според зададените от организаторски екип критерии, следвайки
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своята преценка и вътрешно убеждение.

7.3 Критерии за оценяване
7.3.1. Научните есета се оценяват по скала с максимален брой точки –
50 т.
7.3.2. Рецензентите оценяват научните есета на база на критериите,
указани в материалите за оценяване, предоставени от Организаторския
екип. Тези критерии включват:

●Стил - включва изказ, грамотност, структура и съответствие със
стандартите на цитиране (20 точки);

●Качество на правния анализ (20 точки);
●Принос и оригиналност (10 точки).

7.3.3. Крайната състезателна оценка на научните есета се формира от
средноаритметичния сбор на оценките, дадени от всеки един от
рецензентите.

8. Награждаване

8.1. Церемонията по награждаване ще се проведе след приключване на
оценяването. Всеки от участниците ще бъде своевременно
информиран за датата, мястото и часа на провеждане на церемонията.
8.2. Всеки от участниците ще бъде награден с грамота за участие.
8.3. Участниците, класирани на първите три места, ще бъдат наградени
с материални награди, осигурени от издателство „Сиби“.
8.4. Разработките на участниците на първите три места ще бъдат
публикувани в издания, подходящи с оглед темата на конкретната
разработка след края на Работилницата.

9. Стандарт на поведение



9.1 Измама
Следните случаи се считат за опит за измама:

● Ако бъде открито, че участник е плагиатствал;
● Ако бъде открито, че участник е правил опити за обмяна на

и/или е обменял съществена информация по темата на
Работилницата с рецензентите.

9.2. Дисквалификация
9.2.1 Всяко нарушение на настоящия регламент и всеки опит за
измама може да доведе до дисквалификация във всеки етап от
Работилницата. Дисквалификация се извършва по преценка на
организаторския екип.

10. Кратък наръчник за ментори и участници

10.1. Установяване на контакт
10.1.1. Всеки участник ще получи имейл за връзка с разпределения му

ментор.
10.1.2. Всеки участник е отговорен за установяването на контакт със

своя ментор.
10.1.3. Ако след опит на участника за връзка с ментора, той не получи

отговор своевременно, той следва да се свърже с организаторския
екип на посочения имейл адрес. При продължителна
невъзможност за установяване на контакт с ментора, на
участника ще му бъде разпределен нов ментор.

10.2. Ролята на ментора в процеса на разработване на научния текст



● Да наставлява участника в процеса на разработване на статията,
вкл. при избиране на конкретна правна тема, предмет на анализ и
други специфични въпроси, които изискват съдействие от
ментора. Това включва общи съвети и обратна връзка, а не
директна помощ с написването на разработката;

● Да отговаря на кореспонденцията от страна на участника
своевременно и да участва в нея както подобава, за да укаже
съдействие на участника, да съдейства ми намирането на време и
място за провеждане на дискусия/съвети;

● Да поддържа етична и уважителна кореспонденция с участника.

10.3. Ролята на участника в процеса на разработване на научния текст
● Да води открита и информирана дискусия с ментора по

отношение на конкретната правна тема, предмет на анализ и
други специфични въпроси, които изискват съдействие от
ментора;

● Да се свърже с него своевременно след започването на научната
разработка и да бъде активен участник в кореспонденцията с
ментора си;

● Да поддържа етична и уважителна кореспонденция с ментора си.

10.4. Участникът и неговия ментор следва да намерят форма за удобна
обща комуникация - чрез имейли, физически срещи, обратна връзка по
разработката по имейл или други подходящи способи.

10.5. Етичната, уважителна и навременна кореспонденция между
участник и ментор са основополагащи за Работилницата.


