
На 16.10.2015 г. се проведе “Ден на отворените врати” в съдебната 
палата на гр.Перник.Инициативата се провежда за трета поредна година, като 
нашата цел е да популяризираме ролята и прозрачността в дейността на 
съдебните институции в Република България и да съдействаме за по-добра 
информираност на гражданите, както и повишаването на доверието им към 
съдебната система. Участие в инициативата взеха  ученици от прогимназиален и 
гимназиален курс на обучение, като имаше представители от всички училища в 
гр.Перник. 

Програмата започна с обиколка на съдебната палата, която 
онагледяваше дейността на отделни служби и звена в Районен, Окръжен и 
Административен съд – Перник, Районна и Окръжна прокуратура – Перник. Пред 
журналисти и медии се демонстрира разпределение на дела на случаен принцип 
чрез Централизираната система за разпределение на делата.  

В 11:30 ч. бе награждаването на победителите в конкурса за есе, 
проведен в средните училища в район Перник, на тема „Справедливост, морал и 
правосъдие“. В обявения срок бяха подадени двадесет и едно есета от ученици от 
град Перник, град Радомир и град Трън. Специално сформираната комисия, 
отличи най-добре представилите се ученици, като първа награда беше връчена на 
Валерия Методиева Бойчева, ученичка от единадесети клас в СОУ с разширено 
изучаване на чужди езици “Д-р Петър Берон”. Тя получи електронен четец и 
грамота. Втора награда получи Даниела Людмилова Благоева, ученичка в 
дванадесети клас от ПМГ “Христо Смирненски”. За трета награда се пребори  
седмокласничката от 10-то ОУ “Алеко Константинов” – Александра Василева 
Александрова. Всички участвали в конкурса получиха грамоти за участие. 
Наградите връчи г-жа Елена Николова – председател на Окръжен съд – Перник, в 
присъствието на г-н Игнат Георгиев – председател на Административен съд – 
Перник, г-н Пламен Найденов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – 
Перник, г-жа Десислава Ахладова – председател на Районен съд – Перник и г-жа 
Аделина Алексиева – районен прокурор на Районна прокуратура – Перник. 
Административните ръководители поздравиха всички и си пожелаха следващата 
година да има още по-голям интерес и повече написани есета. 

По време на инициативата, бе проведена анонимна анкета сред 
учениците, като резултатите от нея показаха, ниска информираност за съдебната 
власт и за различните юридически професии, както и това, че се информират 
главно от близките си и от медиите, което не е утвърдило у тях добро мнение за 
съдебната система. Положително обаче успяха да повлияят - беседата, която се 
проведе с тема: “Развитие на съдебната дейност в съдебен район Перник”, 
прожектираният мини филм на тема “Моето юридическо бъдеще” и срещата на 
учениците с действащи магистрати.  

Най-интересната част за учениците бе частта, в която можеха на 
наблюдават демонстрация на съдебен процес. От него, те придобиха по-голяма 
представа за функциите на съдията, прокурора, адвоката и как се провежда един 
съдебен процес. На учениците бяха предоставени тоги, които можеха да облекат и 
да се почувстват като истински съдии и прокурори. 

Нашето убеждение е, че повишаването на правната грамотност и 
култура ще формира мотивация за спазване на законите и за повишаване на 
доверието към съдебната власт. 


