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ГРАФИК ПРОГРАМА
За учебната 2017/2018год.

Образователна програма „ Съдебната власт- информиран

избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и

прокуратури”

За учениците от гимназиалния курс
при СУ „Димитър Маринов” гр.Лом

В изпълнение на Решение на Висш съдебен съвет взето с Протокол

№34/29.09.2016год., с което се одобрява Концепция на Образователна

програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури” и Споразумение за сътрудничество между

ВСС и Министерство на образованието и науката.

Наставник: Албена Георгиева Александрова –

Миронова- и.ф. Председател на РС Лом

Лектори: 1. Боряна Александрова Ангелова- съдия

при Районен съд - Лом;

2. Борислава Славчева Борисова- съдия

при Районен съд - Лом;

Гр.Лом, 2017год.



2

I.ОБЩО ОПИСАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури е с цел превенция и

повишаване на информираност за структурата, функциите и значението на

съдебната власт в България и ще се осъществи под формата на лекционен

курс в рамките на учебната програма през втория учебен срок в часовете по

„Философия“ за Х клас и в „Часа на класа” - за учениците от гимназиалния курс

VII – XII клас, както и чрез посещения в Районен съд гр.Лом, последвани от

разяснения и дискусии, провеждане на симулативен процес и лекции по

предварително определени теми и последващи дискусии по тях.

Образователната програма за структурата, функциите и значението на

съдебната власт в България ще се проведе през учебната 2016/2017год.

Партньорски институции при провеждане на Образователната програма:

 Министерство на образованието;

 Регионално управление на образованието - Монтана;

 Неправителствени организации;

 Централни и регионални медии.

II. ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА

 Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и

функциите на съдебната власт в Република България;

 Формиране на правната грамотност и култура;

 Превенция на детското насилие;

 Мотивиране към спазване на законите в страната;

 Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;

 Повишаване на доверието в съдебната власт;

 Реализиране на един от елементите на гражданското образование на

практика.



III. ТЕМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, КАКТО И ДАТИ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА СИМУЛАТИВНИ ПРОЦЕСИ/ ПОСЕЩЕНИЯ В СЪДА

1. Посещение в Съдебна палата- Лом през месец декември 2017г.,
което включва: присъствие на съдебен процес по наказателно дело по

описа на Районен съд гр. Лом.

2. Посещение в Съдебна палата - Лом  и изнасяне на лекция на тема:
Представяне на професиите – съдия, прокурор, следовател и

запознаване със статута на магистратите, след което административен

секретар ще запознае учениците с работата на съдебната

администрация, чрез обиколка на деловодства зали, служба „Архив,

„Бюро съдимост” и др.,

лектор: съдия Албена Миронова - и.ф.Административен ръководител,

Председател на Районен съд - Лом

Дати на провеждане на лекциите: 07.12.2017г. в 12,45 часа

3. Посещение в СУ „Димитър Маринов“ гр. Лом и изнасяне на лекция на

тема: Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви,

начини и места за прилагането им.

лектор: съдия Борислава Славчева.

Дати на провеждане на лекциите: през месец януари 2018г.

4. Посещение в Съдебна палата - Лом  и изнасяне на лекция на тема:
Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за

защита на правата на жертвите.

лектор: съдия Боряна Александрова

Дати на провеждане на лекциите: през месец февруари 2018г.
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5. Посещение в СУ „Димитър Маринов“ гр. Лом и изнасяне на лекция на

тема: Превенция срещу употребата на наркотични вещества.

Престъпления извършвани от наркозависими лица.

лектор: съдия Боряна Александрова

Дати на провеждане на лекциите: през месец март 2018г.

6. Посещение в Съдебна палата- Лом на 16.04.2018г., което включва:

посещение в Деня на отворените врати  на Районен съд - Лом, финал и

избиране на победител в проведен конкурс за есе, провеждане на

симулативен съдебен процес- пресъздаване на съдебно заседание от

учениците по наказателно дело с определен предмет на престъпление с
наставник: административен секретар Зорница Петрова и

обобщаване на наученото в рамките на Образователната програма и

проверка на получените знания чрез организиране на викторина с

осигурени награди от съдебни секретари Анетка Рангелова и Бояна
Костова.

УТВЪРДИЛ

…………………………………/подпис/
и.ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЛОМ
/АЛБЕНА МИРОНОВА/

СЪГЛАСУВАНО:

1………………………/подпис/                                     2…..………………………/подпис/
НАЧАЛНИК НА РИО- МОНТАНА ДИРЕКТОР НА СУ”ДИМИТЪР МАРИНОВ” ЛОМ

/ТРАЙКА ТРАЙКОВА/                                              /КРАСИМИР ГОРАНОВ/

3………………………/подпис/
СТ. ЕКСПЕРТ ПО ОНГО
/КРАСИМИРА ИВАНОВА/


