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За втора година Административен съд – Перник стартира изпълнението 
на самостоятелен образователен проект с акцент върху административното 
правосъдие в рамките на Образователна програма „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, 
осъществявана съвместно от Висш съдебен съвет и Министерство на 
образованието.  

Партньор в реализирането на проекта е Средно училище с разширено 
изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“, град Перник. В няколко лекции, 
провеждани в съдебните зали на Административен съд – Перник,  
десетокласниците ще се запознаят с функциите на съдебната власт и 
структурата на съдебната система; ще прегледат основните начала в 
Конституцията на Република България и основните права и задължения на 
гражданите; ще се разгледат основни положения в законодателството, свързани 
със статута, правата и задълженията на учениците, като особено внимание ще се 
обърне на правата им като граждани на Европейския съюз. Съществено 
внимание ще бъде отделено на административното правосъдие и системата на 
административните съдилища, ще се разисква административното нарушение – 
престъпление ли е и какви са последиците от него; ще се разгледат често 
срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания 
от младите хора като ползватели на административни услуги, свидетели на 
престъпления, участници в пътно-транспортни произшествия и др. В рамките 
на проекта се предвижда присъствие в открито съдебно заседание и 
демонстрация на съдебен процес, подготвен и представен от учениците. 

На 16.11.2017 г. председателят на Административен съд – Перник Ивайло 
Иванов приветства десетокласници от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“, 
придружавани от г-жа Детелина Търнева с началото на образователния проект, 
пожелавайки им пълноценно участие в него и пораждане на интерес към 
изучаване на правните науки.  

 

 



Съдия Слава Георгиева представи първата лекция „Съдебната система в 
Република България“ и говори за разделението на властите според 
Конституцията на Република България и функциите на съдебната власт. 
Магистратът запозна младите хора със структурата на съдебната система и 
правомощията на Върховен административен съд и административните 
съдилища в страната.  

 

 
 

Основните цели, които Административен съд – Перник си поставя с 
изпълнението на проекта са изграждане на ценностно отношение към закона; 
усвояване на първоначални знания за административното правораздаване и 
ограничаване въздействието на негативните модели на поведение (като 
чувство за безнаказаност, допускане на административни нарушения и др.); 
развитие на гражданската компетентност и ангажираност на младите хора и 
повишаване степента на спазване на законите. 

 
 


