
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

На 10.10.2014 г. в Съдебна палата град Перник се осъществи инициативата “ДЕН НА 

ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” за граждани, журналисти и институции. 

 

На обявената обиколка из Съдебната палата се отзова журналист от информационна 

агенция ZaPernik.com, с чиято помощ бе направен видеообход на отделните служби -  

„Регистратура“ и  „Съдебно-изпълнителна служба“ на Районен съд – Перник, „Съдебно 

деловодство“ на Окръжен съд – Перник, „Деловодство“ на Районна и Окръжна прокуратура 

– Перник и „Съдебни секретари“ на Административен съд – Перник. Служител от звено 

„Съдебна охрана“ обясни реда за достъп в Съдебна палата град Перник. Във фоайето на 

Съдебната палата бе разположена мултимедийна презентация „Кратък пътеводител в 

съдебната система на Република България“. 

 

 
 

В Зала 2 бяха наградени участниците в конкурса за ученическо есе на тема „Защо 

трябва да имаме закони“ – учениците Диляна Суат Басооглу от 10-ти „а“ клас на ТПГ 

„Мария Кюри“ и Косара Руменова Ценкова от 10-ти “а“ клас на ПМГ „Христо Смирненски“, 

които получиха грамота, книга и си разделиха парична награда. 

 

                    
 

Магистратите от Районен, Окръжен и Административен съд – Перник, след проведена 

анонимна анкета, избраха г-жа Красимира Стойнева от в.Струма за журналист, най-

обективно отразяващ дейността на органите на съдебната власт в град Перник. Г-жа 

Стойнева получи почетна грамота. 

 

 Пред ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“, г-жа Теменужка Аначкова – директор на 

гимназията и учители бе разигран съдебен процес по действителен случай за 

разпространение на наркотици. Участниците в съдебния процес – съдебен състав с 

председател и съдебни заседатели, прокурор, защитник и подсъдим, бяха изиграни от 

десетокласници, които са включени в пилотна образователна програма „Съдебната власт – 



информиран избор и гражданско доверие“. Програмата ще се реализира в часовете по „Етика 

и право“ в десетите класове на ГПЧЕ „Симеон Радев“ с помощта на съдии от Окръжен съд – 

Перник и прокурори от Окръжна прокуратура - Перник съгласно сключено споразумение за 

сътрудничество между Висш съдебен  съвет и Министерство на образованието и науката.  

Младежите предварително бяха запознати със спецификата и участниците в съдебния процес 

от съдия Виктор Георгиев – заместник-председател на Окръжен съд – Перник. На 

възникналите въпроси изчерпателно отговори съдия Елена Николова – председател на 

Окръжен съд – Перник.  

 

                           
 

За ученици от 7-ми „А“ клас на ОУ „Св. Иван Рилски“ с класен ръководител  г-жа 

Мариана Славчева бе организирана беседа относно процеса на изграждане съдебната 

система в най-новата история на страната ни и ролята на съдебната власт за обществото ни. 

Те се запознаха с дейността на звено „Съдебна охрана“ и присъстваха на демонстрация за 

обслужване на граждани в служба „Съдебно деловодство“. Учениците попълниха анкета 

относно познанията им за съдебната власт и професията „съдия“ и как те са се променили 

след посещението им в Съдебната палата. Получиха материали за техните права съгласно 

Конвенцията на ООН за правата на детето. 

 

    

                         
 

Инициативата “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” се осъществява за втора поредна 

година от органите на съдебната власт в град Перник с цел да популяризира ролята и 

дейността на съдебните институции в Република България и да съдейства за по-добра 

информираност на гражданите и повишаване на доверието им към съдебната система. 

 


