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СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати”
в органите на съдебната власт през 2017 г.
Информационната кампания „Ден на отворените врати“ е сред основните
комуникационни дейности инициирани и развити от ВСС в периода 2012–2017 г.,
получили широка подкрепа от органите на съдебната власт (ОСВ) в Република
България. По инициатива на Комисия „Публична комуникация“, от 2012 г. в Годишната
програма за дейността на ВСС се предвижда ежегодно провеждане на „Ден на
отворените врати”. В изпълнение на решение на ВСС по протокол № 50/22.11.2012 г.,
инициативата обхваща всички ОСВ. Изготвена е Методика за провеждането на „Ден на
отворените врати“ в органите на съдебната власт.
Дните на отворени врати в ОСВ са заложени като основна дейност в
дългосрочната цел „Повишаване на правната култура на обществото и познанията за
ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт“ в Плана за действие за
изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, приета с
решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г. Очакваните резултати са обвързани с
повишаване на информираността и познаването на функциите и ролите на отделните
органи, създаване на трайни положителни впечатления и отношение към съдебната
власт. Заложените индикатори за изпълнение на дейността отчитат броя на проведените
Дни на отворените врати, броя на посетителите и броя на включилите се звена от
съдебната власт.
В периода 2013-2017 г. многократно се увеличи броят на органите на съдебната
власт, в които се провежда „Ден на отворените врати”, като в някои съдилища, заради
големия интерес инициативата се провежда повече от веднъж годишно.
В ежегодните отчетни доклади от ОСВ се посочват въведени добри практики,
които своевременно се мултиплицират сред всички участници. Информационната
кампания постига очаквано добри резултати по отношение информиране на гражданите
за работата и функциите на органите на съдебната власт и има принос за повишаване
доверието на обществеността в съдебната система. Основните целеви групи, чиито
представители участват активно в Дните на отворените врати, са ученици и студенти.
През последните две години се наложи практиката Денят на отворените врати да се
съчетава с отделни инициативи или със заключителните дейности на Образователната
програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури“, осъществявана от ОСВ по споразумение между ВСС и
Министерство на образованието и науката.
С решение на Комисията по правни и институционални въпроси (КПИВ) към
Пленума на ВСС по протокол № 3/23.01.2017 г. е приета за сведение „Информацията за
провеждането на инициативата „Ден на отворените врати“ през 2016 г. в ОСВ“, като
същата е изпратена до всички административни ръководители на съдилища и
прокуратури с цел обмен на добри практики.
На посоченото заседание КПИВ прие График за провеждане на инициативата
„Ден на отворените врати“ в ОСВ през 2017 г., който е публикуван на интернет сайта на
ВСС в раздел „Пресцентър“, подраздел „Дни на отворените врати“. Според
публикуваната информация дати за провеждане на кампанията са заявили общо 249
ОСВ, както следва:

168 съдилища от общо 182, от тях – 7-те апелативни съдилища; 3-те военни
съдилища; административни съдилища - 20; окръжни съдилища – 29, вкл.
СГС и СпНС и районни съдилища – 109,
- 81 прокуратури от общо 156+НСлС, от тях – 6 апелативни прокуратури, вкл.
АпСпП, окръжни прокуратури – 17, вкл. СГП и СпП и районни прокуратури
– 58.
Според получената информация от административните ръководители през 2017
г. инициативата е проведена в 227 ОСВ – 138 съдилища и 89 прокуратури, въпреки че
към 31.12.2017 г. отчети за провеждането на информационната кампания са получени от
163 органа на съдебната власт, вкл. Отчетен доклад/анализ за проведени „Ден на
отворените врати“ в прокуратурите от петте апелативни района в страната. Разликата в
цифрите е свързана с факта, че в някои отчети се посочва съвместно провеждане на
инициативата от един или повече органа.
Дванадесет съдилища – АдмС – Перник, РС - Пазарджик, РС - Свиленград, РС –
Ивайловград, РС – Ловеч, РС – Тетевен, РС – Тервел, РС – Генерал Тошево, РС –
Тутракан, РС – Тополовград, РС - Елхово и АдмС – Ямбол са посочили по две дати,
поради големия интерес към инициативата.
В Районен съд – Тетевен поради изключителния интерес е планирана трета дата
за Ден на отворените врати на 25.10.2017 г. по повод Европейския ден на гражданското
правосъдие, но не е представена информация за провеждането му.
В изпълнение на решение на КПИВ по протокол № 21/19.06.2017 г. са изпратени
писма до административните ръководители на органите на съдебната власт, с молба да
предоставят своевременно отчетен доклад/анализ за проведените „Дни на отворените
врати“ през 2017 г. с цел изготвяне на годишен анализ, обобщаващ добрите практики,
иновативни подходи при провеждане на инициативата, целеви групи и брой участници.
Около една шеста от ОСВ са подали справка за числеността на участниците в
Деня на отворените врати. Според нея в 37 от проведените Дни на отворените врати са
участвали общо 1758 души, от които 1469 ученици, 88 студенти и над 250 посетители
без конкретизиране на целевата група, към която принадлежат.
Информацията за начина на организиране и провеждане на инициативата,
отчетени добри практики, иновативни подходи приложени от органите на съдебната
власт, както и направени изводи и препоръки са обобщени в табличен вид в
Приложение 1.
Въз основа на предоставената информация от ОСВ се налага извод за по-висока
активност на съдилищата спрямо прокуратурите. Прави впечатление, че инициативата
обичайно се провежда през първото полугодие, около датата 16 април – Деня на
Конституцията, юриста и съдебните служители. Показателно е, че поради големия
интерес от страна на училищата в някои съдилища са определени повече от една дата за
провеждане на Ден на отворените врати. На много места ОСВ, които се помещават в
една съдебна сграда, провеждат съвместно инициативата, което позволява разнообразие
на мероприятията по време на събитието и участие на по-голям брой магистрати и
съдебни служители в срещите с обществеността.
В представените отчети голяма част от ОСВ сочат, че при подготовката на
мероприятието е използвана Методиката за провеждането на Ден на отворените врати в
органите на съдебната власт. Част от подготовката и организацията за провеждане на
събитието са определянето на екипи от магистрати и съдебни служители; изготвяне на
предварителна програма и сценарии, утвърдени от административните ръководители;
както и публикуване на предварителна информация в интернет сайтовете на ОСВ,
Facebook страниците им, информационните табла в съдебните сгради, регионални
медии и т. н. Според представените данни инициативата е широко отразена от медиите,
а на сайтовете на съдилищата и прокуратурите са публикувани прессъобщения и
снимки за събитието. В някои ОСВ са получени благодарствени писма от училищни
ръководства, в които е отчетена ползата от подобни инициативи, създадената
организация и провокирания интерес към правната тематика, посочена е
необходимостта от провеждане на нови срещи.
-

В доклада/анализ за прокуратурите от петте апелативни райони в страната се
обръща внимание на положителния ефект от възможността гостите да поставят
въпроси, които ги вълнуват. Отчита се необходимостта събитието да се фокусира върху
интересни и важни за младежите теми. Предлага се при организиране на Деня на
отворените врати да се проучват предварително важните теми за целевата група.
Акцентира се на интереса на студентите към разпределението на дела и преписки в
Прокуратурата, и на учениците към проследяване на кореспонденцията в различните
видове средства за комуникация. Отбелязва се значението на адекватното разгласяване
на събитията, провеждани в Деня на отворените врати. Като минус при провеждането на
инициативата се отчита формалният подход като към събитие, което трябва да се
проведе по задължение, а не с цел полза за обществото. Предвид ескалиращите случаи
на насилие сред деца, под формата на дискусия „какво е престъпление“ са обяснени
противозаконните деяния и агресията като нередно поведение.
Предоставените от ОСВ отчетни доклади имат по-скоро информативен характер,
някои от тях са придружени с анализ, други съдържат препоръки и изводи. Обобщената
информация може да се разпредели в четири раздела: добри практики, иновативни
подходи, препоръки и изводи, както следва:
I. ДОБРИ ПРАКТИКИ
1.
Създадена е предварителна организация и са определени екипи от магистрати
и съдебни служители, които да изготвят програма и сценарий и да осигурят
разгласяване на инициативата, както и участие на представители на целевите групи.
Изпращат се покани до представители на целевите групи, което позволява по-добро
планиране и организиране на мероприятието.
2.
Сред основните целеви групи са студенти от юридическите факултети на
висшите учебни заведения и ученици от 8-12 клас, вкл. от училищата партньори в
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, граждани в неравностойно положение,
представители на бизнеса.
Добра практика е разширяване на целевата група студенти с представители на
други специалности, както и участието на по-малки ученици. През 2017 г. се съобщава
за участие на студенти от други специалности: „Журналистика“, „Връзки с
обществеността“ – при ВТУ; специалност „Публична администрация“ при ТУ Габрово
и специалност „Графичен дизайн и фотография“ от АМТИИ; специалност „Екология и
опазване на околната среда“ от Аграрен университет - Пловдив, както и ученици от
началния курс и такива включени в проекти на МОН - Група „Млад лидер“ по проект
„Твоят час“; клуб „Млад лидер“ – ПГГСД – Тетевен, клуб „Гражданско образование“
при ССУ „Г. Бенковски“ – Тетевен, проект „Твоят час“ по ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“, включени в клуб „Моите права“ – РС Нови Пазар.
3.
Провеждане на срещи на административните ръководители и магистрати с
представители на целевите групи, граждани и НПО.
4.
Информационни турове в съдебните сгради, представящи различните
административни служби – деловодство, регистратури, архив, Съдебно-изпълнителна
служба и бюро „Съдимост“, работни помещения – кабинети, съдебни зали, „Синя стая“,
адвокатска стая, Фирмено отделение на съда.
5.
Присъствие на реални съдебни процеси, съобразени с целевата група
(заседания по въззивни наказателни дела от общ характер; процес по отлагане на дело;
приключване на съдебно следствие; даване ход на дело по същество и съдебни прения;
гражданско дело с предмет разглеждане на иск с правно основание по чл. 542, ал. 1 от
ГПК за възстановяване на изгубен документ, удостоверяващ завършен седми клас в
училище; разпит на свидетел пред съдия; процес по наказателно дело от общ характер,
образувано по обвинителен акт за престъпление, свързано с телефонна измама и
произнасяне на присъдата от съдебния състав по делото). В Административен съд –
Габрово ученици са присъствали на съдебно заседание, в което са разгледани

касационни дела и са участвали в дискусия с председателя на съдебния състав, на която
е обсъдено наблюдаваното.
6.
Провеждане на симулативни съдебни процеси, под прякото ръководство на
магистрати и предоставяне на тоги за учениците - „съдии“ и „прокурори“. Темите на
казусите са свързани с: нарушаване на обществения ред под влиянието на алкохол и
притежание на наркотици; архивно гражданско дело за съвместно упражняване на
родителски права – втора инстанция (казус предизвикал интерес сред студентите,
заради противоречивата съдебна практика и очакваното тълкувателно решение на ВКС);
нарушение на Закона за движение по пътищата; касационно наказателно дело от
административен характер по ЗДвП; държане на наркотици; участие на непълнолетни –
пострадали от престъпление; наказателно дело с предмет на престъпление по чл. 191,
ал. 3 във връзка с ал.1 НК – пълнолетно лице, което без да е сключило брак, заживява на
съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст; по чл. 8,
ал. 3 от Закона за закрила на детето; по действителен случай за повреждане на чужда
движима вещ от непълнолетно лице; за грабеж на мобилен телефон от ученик в парк (по
време на процеса на мултимедиен екран върви информация за съответните текстове от
НК и НПК, приложими към различните етапи на процеса); за извършен грабеж в
голямото междучасие на ученик от началния курс; граждански казус за издръжка,
адаптиран по действителен случай; наказателно дело с предмет на престъпление по чл.
129, ал. 1 във вр. с ал. 2, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК по действителен случай, разгледан
в РС - Мадан през 2015 г.; по НДОХ по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК по обвинение на РП –
Свиленград срещу двама подсъдими за престъпления по чл. 354а, ал. 3, т. 1 във вр. чл.
20, ал. 2 от НК – за това, че на определена дата същите двама в съучастие като
съизвършители без надлежно разрешително са придобили и държали високо рисково
наркотично вещество – марихуана; незаконно изсичане на горски масив и изготвяне на
лесотехническа експертиза; ЧДОХ, с предмет извършено престъпление по чл. 354а, ал.
3, т. 1 от НК; действително гражданско дело за промяна на родителски права; за
домашно насилие и за съжителство на пълнолетен с 16-годишно момиче; правата и
задълженията на ученика, произтичащи от разпоредби на училищния правилник и
правомощията на директорите на училищата по налагане на съответните наказания за
допуснати провинения; обвинение за нанасяне на телесна повреда вследствие на
нанесен побои от ученици над възрастен човек; с помощта на медиатори, представили
темата „Медиацията – ключ към разрешаване на спорове“, ученици са влезли в ролята
на съдия, жалбоподател, адвокат, юрисконсулт - представител на община.
Практическото упражнение е предизвикало изключителен интерес сред учениците,
направен е видеозапис. Симулативен процес по НОХД по обвинение срещу
непълнолетен, държал наркотични вещества и управлявал МПС след употребата им;
демонстрация на съдебен процес с предмет чл. 194 от НК; демонстрация на съдебен
процес с предмет противозаконно повреждане на чужда движима вещ от непълнолетен
– чл. 216, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1 от НК.
В Окръжен съд – Русе студенти са представили отборни проекто-решения по
предварително зададен реален граждански казус от практиката на съда. Съдия Галина
Магардичиян, постановила съдебното решение по спора, е анализирала проекторешенията на студентите и дискутирала казуса, касаещ претенция за заплащане на
обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на ПТП, по време на
което ищцата губи единствения си син. Най-доброто решение е отличено, като
студентите от отбора – победител, са наградени с правна литература.
Добра практика е предоставяне на помощни материали по наблюдаваните
дела/подготвяните симулативни процеси, архивни дела, както и на материали, свързани
с компетентността на съответния орган. Нов момент е участието на студенти в
качеството им на вещи лица при изготвяне на съдебна експертиза. Някои от
симулативните процеси са заснети с цел използването им в бъдещи мероприятия, вкл.
планирани обучения по Образователната програма през учебната 2017/2028 година.
7.
Провеждане на дискусии/беседи с участието на магистрати по теми,
свързани с историята, организацията на работа и спецификата в дейността на ОСВ;

значението на трите власти, функциите на съдилищата, какво представлява
инстанционното
производство,
състезателното
начало,
равнопоставеността,
тълкувателните решения на ВКС и вътрешното убеждение на съдиите; историята на
съдебните сгради, защитените свидетели; правомощията на съдебните заседатели;
правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебната зала; ЕСПЧ в Страсбург;
нарушенията на Закона за движение по пътищата; конкретни примери от юридическата
практика, свързани с актуални за младежите теми. Представени са видовете дела и
участниците в тях, бързината и качеството на разглеждане и решаване на делата.
Посочено е, че всички административни актове подлежат на съдебен контрол, което е
най-важната гаранция за защита на правата на гражданите, изключително ефективна
форма за осигуряване на законно работеща администрация. Обяснено е как протича
съдебно заседание, функцията на съдията, какви са ролите на участниците в съдебния
процес; каква е реално осъществяваната ежедневна дейност от магистратите и
съдебните служители във връзка с образуваните дела от тяхното постъпване в служба
„Регистратура“, разпределение посредством специализирания софтуер за случайно
разпределение на делата, администрирането им и провеждане на открити съдебни
заседания; статутът на съдебния изпълнител и какво трябва да се направи след като
съдебното решение влезе в сила; има ли съдии, които вземат решения по политически
причини; какво се случва след като лице сключило договор за банков кредит почине
преди да върне кредита и др.
Коментирани са естеството на правораздавателната дейност, като цяло и в
частност на съда и прокуратурата, етапите на досъдебното и съдебното производство.
Разяснена е отговорността на непълнолетните за извършените от тях
противообществени прояви, за правата, които имат по Закона за закрила на детето;
разяснен е достъпът до полезна информация и ползването на електронни услуги чрез
интернет страницата на съда; процедурите по приемане на жалби и сигнали от
граждани, регистрирането им в информационната система, разпределението на
преписките и делата на случаен принцип чрез модула за случайно разпределение в
УИС-2 и предоставянето им на прокурорите за решаване. Предоставена е информация
за начина на изготвяне на графиците за дежурства и нарядите за участие в съдебни
заседания.
Проведени са срещи със съдебната охрана, като са демонстрирани въоръжение и
помощни средства, облекло, клетка за задържане на подсъдими, автомобил за
довеждане на подсъдим в съда.
С ученици от началния курс са обсъждани опасностите, свързани с интернет
пространството, ползването на фейсбук, месинджър, разговорите с непознати и
актуалните за тяхната възраст игри, представляващи възможна заплаха за тях Под
формата на дискусия „Какво е престъпление“ на децата е обяснено какво са
противозаконни деяния, кои са най-типичните противообществени деяния, вкл.
проявите на агресия и насилие; какви са съдебните процедури с участие на деца и
правата им в тези процедури; кои са органите, които могат да им предложат подкрепа и
защита. С участие на служители на МВР са представени вредите и видовете
наркотичните средства, борбата на органите на реда с тяхната употреба и превенцията.
8.
„Открити/интерактивни уроци“ и лекции по темите: „Същността на съдебния
процес, ролята на магистратите и страните в него, правата и задълженията на
участниците; „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване
със статута на магистратите; разделението на властите и структурата на съдебната
система в България, професията „магистрат“, „Конституцията на Република България“;
„Достъп до правосъдие“, „Как да защитим правата си чрез съдебните институции?“,
„Ролята на съдебните служители в районния съд“; „Представяне на професиите съдия,
прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите. Други видове
юридически професии.“, Структура и организация на апелативните райони, специфика
и териториален обхват; „Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната
власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на
административните съдии в България“; „Непълнолетните лица, като жертви и

извършители на престъпления. Престъпления, извършвани от наркозависими лица“;
„Превенция срещу употреба на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от
наркозависими лица“; „Наркотици“, „Основни функции на съда и прокурора в
наказателното производство“; представена е символиката на магистратските тоги. „Как
се става съдия? Какви качества трябва да притежава съдията?“; „Трафик на хора. Децата
и кибер престъпленията“; „Медиация или съдебно решение“, като са разяснени
същността на медиацията, предимствата ѝ като метод за разрешаване на спорове между
страни и в какви случаи може да бъде прилагана.
Младежите са информирани за правата им като граждани, възможностите да
търсят правна закрила и помощ от органите на прокуратурата,отговорностите, които
имат, особено навършилите 18 години; коментирани са ПТП, правилата за правилно
придвижване на пешеходците, кражбите и наказанията; спецификата на работата на
военните магистрати и съдебните служители, вида и характера на разглежданите дела,
специфика, произтичаща от специалната подсъдност на съда; основните принципи при
осъществяването на правораздавателната дейност по наказателни дела, подготвителните
действия на съда за разглеждане на делата, централното място на съдебната фаза.
Коментирани са въпроси за вида на присъда в случай, че подсъдимият е изразил
желание да възстанови щетите на пострадалото лице (телефонна измама). Разяснена е
процедурата по издаване на свидетелство за съдимост. При представянето на някои
теми - „Развитие на административното правораздаване в България“ са изготвяни
презентации от магистрати и студенти.
9.
Мултимедийни презентации по теми: „Създаване на АпСпНС; компетентност;
подсъдност; ОПГ; представяне на приключили дела след триинстанционен контрол“;
„Дейността на административните съдилища“; „Най-значимите моменти от 10годишната история на съда“; „Правата на детето“; „Как може да защитим правата си
чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се
предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните
лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление“.
10.
Прожектиране на филми свързани със съдебната власт – епизоди от
Рубриката „Третата власт отвътре“ (в изпълнение на проект на ВСС по ОПАК); филм за
създаването на Търновската конституция; запис на симулативен наказателен процес;
„Кико и ръката“, разказващ широко тиражираното правило за бельото (РС–Нови пазар
https://issuu.com/venisoft/docs/knizhka-kiko-i-rakata); информационен филм за дейността
на служби и звена от четирите институции, както и анимационния филм „Приказка за
медиацията“ (ОС, РС, ОП, РП – Перник).
Районен съд – Девин е филмирал на диск симулативен процес с цел излъчване в
рамките на планираните обучения по Образователната програма през учебната
2017/2028 година.
11.
Демонстрация на централизираната система за случайно разпределение на
делата, софтуер за синтез на реч за незрящи и системата за изчисляване
натовареността на съдиите.
12.
Участие на магистрати и съдебни служители, ангажирани с
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
13. Връчване на грамоти, удостоверения и сертификати на участниците в „Деня
на отворените врати“, плакети на училища за активно участие на техни
ученици в симулативни процеси, Ден на отворените врати и други
инициативи. Районен съд – Девин е отличил у-ще СУ „Христо Ботев“ – Девин,
заради изготвен симулативен процес, а на другите две училища – плакет за участие
в Деня на Отворените врати. Всички участници са получили значка, като символ за
участието им в събитието.
14.
Изработка и разпространение на информационни материали - плакати,
значки и екземпляри от Конституцията на Република България, адаптирана брошура за
правата на децата, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето; брошури за
структурата, функциите и управлението на съдебната власт, брошури за

„Сигнализиране за извършено престъпление и правата на гражданите като свидетели“;
брошури с информация относно някои съдебни палати, дейността на съдиите и
съдебните служители и правилата за вътрешния ред в Съдебната палата, „Как да
получите правна помощ“; правата и задълженията на гражданите в съдебния процес,
както и начините, по които могат да се снабдят с необходимите документи от
администрацията на съда.
15.
Възможност за снимки със съдийски/прокурорски тоги.
16.
Викторини за обобщаване на наученото и демонстриране на знанията,
придобити от учениците в Образователната програма, като жури в състав магистрати и
преподаватели оценяват отговорите; анонимна анкета, свързана с темата за
наркотиците.
17.
Конкурси:
- за есе сред ученици на теми: „Свободата на личността – право и морал“, “Защо
е важно съдебната власт да бъде независима?“; „Прокуратурата – блюстител на
законността“, „Съдебната власт – огледало на живота“; „Как да защитим правата си
чрез съдебните институции“; „И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто
съдебно решение“; „Общество, закон, съд - очакване и реалност“ за ученици от 8-12
клас и осигуряване на предметни награди за отличените автори;
- за есе сред студенти на теми: „Съдът отвътре и отвън – ЕС и България“;
„Националният съдия е ЕС“ и „Европейското право и съдебната власт в България“.
- за рисунка-илюстрация на тема „Прокуратурата – моята вяра в справедливостта
и доброто“ за ученици от 1 до 7 клас; „Един ден в съда“ за ученици от началния
курс.
- за ученическо есе и презентация по тема, включена в Образователната
програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури“.
18.
Изложби с ученически творби; архивни документи, снимки и предмети;
изложби, посветени на различни годишнини на ОСВ.
19.
Традиция за участие на студенти от определени ВУЗ-ове или училища в Деня
на отворените врати в съответни ОСВ.
20.
Определяне на конкретна тема/надслов за провеждане на Деня на
отворените врати. През 2017 г. повечето административни съдилища посвещават
инициативата на 10-годишнината от създаването им; отчет пред медиите на резултатите
от дейността на ОСВ/съдебен район; „Мястото на прокуратурата в съдебната власт.
Функции и задачи. Случайно разпределение на делата“; „Деня на Европа“; „Бургас и
медиацията – новата инициатива на най-иновативния град“; „Как да защитим правата си
чрез съдебните институции“, „Медиацията, като способ на правото за разрешаване на
спорове“, като дата на събитието е съобразена с провежданите „Дни на медиацията“;
„Обществени очаквания – реално правосъдие“ (тема наложена поради изострената
чувствителност на обществото към редица актове, постановени от Окръжен съд - Враца
и недоволството от вида и размера на налаганите наказателни санкции. Избраната дата е
свързана с първото значително постижение на ООН – подписване на Декларацията за
правата на човека).
21.
Пресконференции/срещи
на
административните
ръководители
с
журналисти.
22.
Публикуване на информация и снимки, вкл. видеоматериали, отразяващи
инициативата, достъпни на интернет сайтовете и фейсбук страниците на ОСВ (като
информация се предоставя и на средствата за масова информация), както и отразяване
на събитията в регионалните медии.
23.
Представена е Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор
и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, с която през 2017 г. ВСС е
отличен в престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на
Европа.
24.
Изпращане на благодарствени писма до ръководствата на учебните заведения,
участвали в инициативата.

25.
Провеждане на анкета, с цел проследяване на проявения интерес към събитието и
какво трябва да се подобри и промени в следващите инициативи от този тип.
II. ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ
1.
Включване в събитието на ученици, участващи в проекти на МОН - Група
„Млад лидер“ по проект „Твоят час“; както и ангажирането им с конкретни дейности
при провеждане на събитието, напр. представяне на дейността на административните
съдилища, видовете дела, които се разглеждат в тях, начина на образуване,
разпределение и движение на делата.
2. Участие на представители от държавни и неправителствени структури в
инициативи при провеждане на Деня на отворените врати. Например, магистрати и
съдебни служители съвместно с представители на Център за кариерно ориентиране при
МОН да запознаят желаещите с възможностите за работа и кариера в структурите на
съдебната власт.
3. Ангажиране на представители на регионалните структури на изпълнителната,
общинската и съдебната власт, обществеността и регионалните медии в
инициативата Ден на отворените врати. През 2017 г. сред гостите и участниците в
събитията са областни управители, кметове на общини, председатели на общински
съвети, представители на отдели от общинската администрация в областта на
образованието, представители на областните дирекции на МВР, служба „Охрана“ към
МП, отделите за „Закрила на детето“, НПО-та, медии, началници на регионалните
управления на образованието, директори на училища, представители на адвокатските
колегии, деца от центрове за настаняване от семеен тип; държавни съдебни
изпълнители, съдии по вписванията; представители на МКБППМН, представител на
Асоциацията на вещите лица и съдебните експерти, Агенция за закрила на детето;
Регионални служби по заетостта; Инспекция по труда; Център за превенция на
насилието и престъпността; Адвокатска колегия – Бургас; ТПП – Бургас; ТИК – Бургас;
Камара на строителите в България – Бургас; Камара на архитектите – Бургас;
Асоциация „Деметра“; началникът на отдел „Разследване“ при ОД на МВР –
Пазарджик, началникът на ОЗ „Охрана“ – Пазарджик, директорът на Комплекса за
социални услуги за деца и семейства – Пазарджик, Сдружение „Човеколюбие“ –
Пазарджик, председателят и заместник председателят на Центъра за спогодби и
медиация към СРС и СГС (гостуват в гр. Перник); народни представители от VI МИР Враца, съдебни заседатели, членове на ВСС.
Подобен подход допринася за подобряване на взаимодействието и
комуникацията с институциите и обществеността, като обединява общите усилия в
превенцията на младежите и повишава правната им култура. Пример в тази насока е
инициативата на Административен съд – Враца, който открива Деня на отворените
врати с представяне на изложба на ръчно изработени мартеници от Дневния център за
лица с увреждания в града и закрива събитието с кетъринг за официалните гости,
подготвен от ученици от Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство Враца. Със съдействието на кабелна телевизия в града безвъзмездно е изготвен
информационен филм по повод 10–годишнината на съда, който представя
правораздавателната му дейност, и намира приложение при осъществяване на
Образователната програма. Административен съд – Пловдив също изготвя
видеоматериал по повод 10-годишната история на съда, представящ първите дни на
работата му в сграда под наем.
Административен съд – Русе издава сборник „10 години Административен съд –
Русе“, с акцент съвременното българско административно правораздаване, съизмеримо
с другите правосъдни системи от Европейския съюз. Печатното издание съдържа и
фотохроника, представяща работата на магистратите, международната, социалната и
комуникационната политика на съда близо до гражданите, в тясно сътрудничество с
Русенския университет и в партньорство с медиите.
В Деня на отворените врати на Окръжен съд – Монтана участва доц. Улрике
Шулц от Правния факултет на Университета Хаген – Германия, която е гост на

Езиковата гимназия и представя лекции на учениците от 10-11 клас по демокрация и
право на немски език, като част от инициатива на Германската фондация за
международноправно сътрудничество под патронажа на бившия вицепрезидент
Маргарита Попова).
В Деня на отворените врати в Окръжен и Районен съд – Пазарджик директорът
на Фондация „ЛИБРе“ е презентирала темата „Колко „лично“ е личното пространство
online?” и е проведено практическо упражнение. Акцентирано е върху защитата на
личните данни в електронното пространство и какви добри практики да се следват от
подрастващите в тяхното ежедневие с оглед развитието на технологиите и
възможностите за споделяне на ресурси, комуникация и отдалечено управление.
В Съдебната палата в гр. Пловдив служители от областна дирекция „Охрана“
към МП и експерти от Базова научно-техническа лаборатория към ОД на МВР –
Пловдив и екип на БНТ – Пловдив демонстрират как се снемат дактилоскопски следи,
различни техники при конвоиране на задържани лица, помощните средства и оръжия,
които се използват. Подредена е изложба от рисунки по проект „Съдът през погледа на
децата от ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза“, които са гостували в съда по време на
инициативата „Час на класа. Темида отблизо“, която е част от подготовката на Деня на
отворените врати. Впечатленията си децата пресъздават в рисунки, направен е макет на
Съдебната палата, а студенти от АМТИИ правят презентация на репортажни
фотографии направени по време на инициативата „Час на класа. Темида отблизо“. Екип
на БНТ участва с представяне на репортажи по съдебни дела, с влезли в сила присъди,
предизвикали медиен интерес. Журналисти представят професията „съдебен репортер“
и лични впечатления от отразяване на съдебни дела от практиката на пловдивските
магистрати и правят интервюта с участниците в събитието, които са излъчени в
национален ефир.
В Районен съд и Районна прокуратура – Панагюрище е представена статистика
на извършените противообществени прояви на непълнолетни и малолетни лица и
извършени от тях престъпления и противообществени прояви, които са най-често
срещани на територията на прокуратурата. Представител на МКБППМН запознаха
учениците с работата на Комисията и с видовете възпитателни мерки, които се налагат
спрямо малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви. Всяко
дете имаше възможност да прочете на глас по една точка от адаптираната версия за
деца на Конвенцията на ООН за правата на детето.
В Районна прокуратура - Карлово, по време на събитието е връчен поздравителен
адрес на Мартин Краев Стойков – ученик, свидетел на престъпление, който се е
намесил, предотвратявайки причиняването на телесни повреди на възрастна жена.
Събитието е отразено от регионалните медии с репортаж-възстановка на случая.
В първата част на Деня на отворените врати в Бургас медиатори от новооткрития
Център, представиха процес по Симулативна медиация, а техни колеги от Центъра за
разрешаване на спорове в София представиха своя опит в процеса на медиация и бяха
модератори на разиграния казус „Спор“ от бургаските медиатори. Прожектирани са
филми и документирани казуси в медиацията и нейната практика, които нагледно
представят процеса и функцията на способа, мястото и ролята му в съдебната власт.
В Районен съд – Трявна сред гостите на събитието е Александър Къдрев – един
от 14-те ученици участвали в изработката на дърворезбите на таваните на Съдебната
палата. Обсъдена е идея за изработка на албум със снимки и информация за таваните в
сградата.
В Административен съд – Пазарджик за участие са поканени ученици –
посланици на Европейския парламент от Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ –
Пазрджик. Участниците са били разделени на два отбора, с капитани – председателят на
съда – Мариана Шотева, и съдия Георги Видев. Спечелилият отбор е присъствал на
открито съдебно заседание, а другият отбор се е запознал с пътя на една жалба от
постъпването ѝ в Административен съд – Пазарджик до постановяването на съдебния
акт от съдията. Всички участници в играта са получили символичен подарък – чаша за

чай с мотото на инициативата, което да им напомня, че всяко тяхно право е и тяхна
отговорност. Учениците са представили сътворена от тях „Азбука на моите права“.
В гр. Перник в Окръжният съд, Районният съд, Окръжна прокуратура и Районна
прокуратура за първи път от провеждането на Ден на отворените врати, организираните
мероприятия са обвързани с конкретна тема – „Медиацията, като способ на правото за
разрешаване на спорове“. Датата на събитието е съобразена с провежданите „Дни на
медиацията“. Представители на ЦСМ към СГС и СРС са присъствали на церемонията
по награждаване на участниците в конкурса за есе, като са определили и наградили свой
фаворит. Представена е лекция на тема „Медиация или съдебно решение“ от адв.
Свилена Димитрова – зам.-председател на ЦСМ, и е направено предложение при
следващо провеждане на Ден на отворените врати да бъде демонстрирана симулация на
медиация. Част от Програмата е проведената работна среща на медиатори от гр. Перник
с представители на ЦСМ, на която е решено да се изгради работещ и ефективен център
по медиация, разположен в сградата на Съдебна палата – Перник.
В Окръжен съд - Враца е проведена дискусия по темата „Общество, закон, съд очакване и реалност“ (идентична с темата на конкурса за ученическо есе) с участието
на народни представители, представители на обществеността, медии, ВСС и съдии.
4. Симулативен процес по произведението „Граф Монте Кристо“ и обсъждане на
видовете институции, отговарящи за регулирането на обществените отношения,
разграничаване на понятията „нарушение“ и „престъпление“, на целите на
наказателната репресия и на наказанието, на правата на гражданите и на защитата им от
държавата (РС – Враца).
5. Провеждане на срещи на административните ръководители с административни
органи за обсъждане на въпроси, свързани с издаваните административни актове –
законосъобразността на акта, сроковете за обжалване пред административния орган и
пред съда.
6. „Председател на съда за един ден“ – инициатива насочена към учениците, с цел
пряко запознаване със статута и функциите на административния ръководител (АдмС –
Перник и Окръжен съд – Пазарджик).
7. Демонстрации на различни процесуални действия – разпит пред съдия;
разпознаване; снемане на дактилоскопски следи; показана е мобилна лаборатория;
функциониране на металдетектор и задължителното преминаване през него при влизане
в съдебните сгради; установяване на административното нарушение и последващите
действия на полицейските служители по съставяне на акт за установяване на
административно нарушение и издаване на талон за медицинско изследване. Съвместно
със служители от РУ на ОДМВР - Смолян е проведена възстановка на случая. На
учениците е предоставена възможност да се запознаят с всички процесуални действия,
извършвани в хода на процеса, вкл. със съставяне на АУАН и НП.
8. Демонстрация на видеоконферентна връзка между ОСВ. В Деня на отворените
врати в гр. Смолян за първи път е подготвена и осъществена демонстрация на
видеоконферентна връзка с член на ВСС – Юлиана Колева, която показа заседателната
зала на Съвета и отговори на въпросите как се избират членовете на ВСС и кой
председателства заседанията. Демонстрация на системата за осъществяване на
видеоконферентни разпити е направена в Апелативен съд – Велико Търново, както и на
въведената през 2016 г. система за осъществяване специализиран достъп на страни по
дела до електронните досиета на делата.
9. В Деня на отворените врати в Апелативна прокуратура – Пловдив 60 десетокласници
от ЕГ „Иван Вазов“, ЕГ Пловдив, ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“, Спортно училище
„Васил Левски“, НТГ, Пловдивска духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий“ и
ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“ учредиха ученически клуб „Правото и аз“, като всеки от
тях получи грамота, връчена от прокурор Румяна Арнаудова, говорител на главния
прокурор на Република България.
10. В Окръжен съд – Добрич е проведен междуучилищен дебат, в който участват
четири отбора от училища, участници в Образователната програма – ФСГ „Васил
Левски“, ПМГ „Иван Вазов“, ЕГ „Гео Милев“, СУ „Климент Охридски“. В Районен съд

– Кубрат е организирано посещение на ученици, подготвящи проект за участие в
Националната конференция по гражданско образование „Семейство, училище,
общество“ в рамките на проект „Функции на местните институции“. Впоследствие в
Деня на отворените врати учениците са направили презентация на изготвения проект и
получената специална награда от конференцията.
В окръжен съд – Русе е проведен междуучилищен дебат, по предварително
зададената тема „Трябва ли съдийската тога да показва професионалиста и да скрива
личността?“. Случайно определен зрител от публиката е определил чрез жребий тезата
„за“ и „против“, която е защитавал всеки отбор. Състезанието е било с
продължителност 60 минути. Журито в състав от съдии е определило победителя и е
разяснило как се е появила идеята за специалното облекло на съдиите и прокурорите,
както и символиката на съдийската тога. Участниците в отбора победител са получили
грамоти и ваучери за книги, а другите - грамоти и поощрителни награди.
Студенти от ЮФ на РУ „Ангел Кънчев“ са се състезавали с отборни проекторешения по предварително зададен реален граждански казус от практиката на съда.
Съдия Галина Магардичиян, постановила съдебното решение по спора, анализира
проекто-решенията на студентите и дискутира казуса, касаещ претенция за заплащане
на обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на ПТП, по време на
което ищцата губи единствения си син.
Най-доброто решение е отличено, като четирима студенти са наградени с правна
литература. Останалите участници са наградени с бележници и грамоти. Изпратен е
благодарствен адрес до ректора на Русенския университет.
11. През 2017 г. за втора година Апелативен съд – Варна провежда веднъж месечно Ден
на отворените врати по проект „Час по правосъдие“, съвместно с Морска гимназия –
Варна и МГ „Д-р Петър Берон“, с цел придобиване на правни знания и правна
грамотност за ученици от града. Събитието завършва с попълване на анкетен лист за
обратна връзка, като през първото полугодие на 2017 г. са проведени шест мероприятия,
посетени от около 100 ученици от 9-ти до 12-ти клас.
12. В Административен съд – Силистра, отделно от инициативата „Ден на отворените
врати“, е проведен експериментален учебен час - проект, посветен на произведението
„Тартюф“ на Ж. Б. Молиер. Експериментът е насочен към потребността да се чете, да се
тълкува текста и да се правят обобщения, говорейки пред аудитория.
13. В Районен съд - Сливен ИК „Труд и право“ презентира най-новата правна
литература и онлайн абонамент за юридическа практика. Извършена е
демонстрация на осъществяване на компютърен достъп до полезна информация от
интернет страницата на съда и на ползването на електронни услуги за извършване на
справки по дела.
14. В Административен съд – Добрич в Деня на отворените врати официално е
стартирала Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, с лекция на председателя на
съда Красимира Иванова на тема „Що е административно правосъдие“. Раздадени са
брошури и листовки с темите на лекциите по Образователната програма. Проведена е и
пресконференция по темата. Отличените есета в конкурса за ученици и студенти, освен
на интернет сайта на съда са изложени пред съдебните зали.
15. В Районен съд –Девин Денят на отворените врати се провежда под надслов „Как да
защитим правата си чрез съдебните институции“, като това е темата на проведения
конкурс за ученическо есе, на практическо упражнение с решаване на казус и проведен
симулативен процес.
16. В Районен съд – Трън е представена експозиция от архивния фонд на съда, сред
които „императорска тугра“, „императорска девтерхана“, решения постановени от
трънски мирови съдии, както и ръкописно изготвени протоколи и преписи от решения.

III. ПРЕПОРЪКИ

1. Органите на съдебната власт посочват необходимостта от ежегодно
провеждане на инициативата с цел постигане на публичност и прозрачност в работата
на съда и прокуратурата, повишаване доверието на гражданите в съдебната система, на
правната култура на различни групи от обществото с акцент върху младите хора и
познанията за ролята и функциите на отделените органи на съдебната власт. Отправя се
препоръка за засилено участие на съдилищата в инициативи като Деня на отворените
врати и Образователната програма с цел преодоляване на негативната обществена
нагласа спрямо правораздавателната дейност и за превенция и повишаване
информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната
власт в България.
2. Удачно е Денят на отворените врати да се използва като възможност за
популяризиране, поощряване и обществено отличаване на достойни и доблестни
постъпки на ученици и граждани по повод спазване на обществения ред и законите,
като намиране и връщане на вещи, осуетяване на противообществени прояви и
престъпление, оказана помощ на органите на реда, вкл. при бедствия и аварии и други.
Подобен пример в Районна прокуратура - Карлово е връчването на поздравителен адрес
на Мартин Краев Стойков – ученик, свидетел на престъпление, който се е намесил
предотвратявайки причиняването на телесни повреди на възрастна жена.
3. Препоръчително е целевата група на учениците да се разшири, като се
обхванат тези от прогимназиалния и начален курс на обучение с подходящи за тях теми.
Опит в тази насока има в Районна прокуратура – Велико Търново, където деца от
началните класове са запознати, както с дейността на съдебната власт, така и кога могат
да се обърнат към нейните органи за съдействие, дори че в определени ситуации са
длъжни да го направят. Разяснени са им някои състави на престъпления, конкретно по
чл. 207, ал. 1 от НК, провокирани са да изброят нещата, които считат за забранени и са
престъпления. Обясненията на децата за „кражба“ са провокирали интерес и са
изпълнили ролята на генерална превенция спрямо тях.
IV. ИЗВОДИ
1. През изминалите пет години инициативата за провеждане на Ден на
отворените врати в органите на съдебната власт се утвърди и разви, доби популярност
сред обществеността и се отчита като полезна и необходима от участниците –
магистрати и основните целеви групи – ученици и студенти.
Атестат за положителното отношение и разбиране от страна на
административните ръководители на ОСВ за необходимостта от развитие и
надграждане на инициативата е ежегодното увеличаване на ОСВ, които се включват в
нея. В много съдилища и прокуратури има трайно утвърдени добри практики, прилагат
се иновативни подходи, търси се партньорство с държавни и неправителствени
организации, което позволява по-голямо разнообразие, гъвкавост и адаптивност на
предлаганите активности в рамките на инициативата, съобразно възрастта на
участниците в нея.
Проведените мероприятия способстват за обогатяване на правните познания на
подрастващите за превенция на противообществените им прояви и за запознаване с
възможностите им за защита на техните права. Реализират се целите за публичност на
работата на ОСВ, обществеността се осведомява подходящо и достъпно за
предоставяните административни услуги.
Успехът на информационната кампания се дължи на добрата подготовка на ОСВ
свързали се/работещи с ученици. Те предварително организират посещението на
представители от основните целеви групи и не разчитат на случайното посещение на
граждани. В тази връзка може да се работи за разширяване на целевите групи чрез
обхващане на граждани – пенсионери, лица в неравностойно положение; деца в риск;
НПО-та, ангажирани с превенция на престъпността. Посредством проактивна
комуникация и изграждане на взаимодействие с представители на държавни агенции и
структури на местната власт, работещи с тези целеви групи, пенсионерски клубове,
академичната общност, браншови организации и други може да бъде увеличен ефектът

на инициативата, като се включат допълнителни дейности и мероприятия. Този подход
е препоръчителен за ОСВ с изградени добри отношения с местната общност, какъвто
пример е налице в Районен съд – Ивайловград. В техния доклад е направен извод, че
гражданите приемат съда като достъпна институция, в която имат доверие и от тази
гледна точка не изпитват необходимост специално да се запознават с дейността му чрез
подобни мероприятия.
2. Денят на отворените врати е една от комуникационните дейности на съдебната
власт с безспорна положителна оценка на медиите – особено регионалните, които
активно участват в нейното популяризиране и отразяване. Инициативата се оценява
като изключително полезна от преподаватели и директори на училища, които участват в
нея. Утвърди се практиката събитието да се съчетава с определени дейности от
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Двете програми взаимно се допълват, а
включването на по-голям брой съдии допринася за по-добра организация, оперативност
и възможност гостите да получат повече информация. В тази насока са констатациите и
заключенията в отчетните доклади на Районен съд – Своге, Административен съд –
София-град, Административен съд – Видин. В отчета на Районен съд – Горна
Оряховица е посочено, че Образователната програма провокира интереса на младите
хора към работата на съда, като за първи път през 2017 г. е проявен изключително голям
интерес към Деня на отворените врати, каквато активност не е проявявана в предходни
години. Отчита се, че двете инициативи са взаимосвързани и провеждането им има
синергичен ефект, което изисква постоянни усилия от страна на съда двете дейности да
продължат и занапред.
3. Денят на отворените врати се оказва успешна форма за обратна връзка и
възможност да се чуе мнението на гражданите и учащите се за правосъдието.
Отчетените резултати показват успеха на информационната инициатива за постигане на
по-голяма прозрачност на съда и отварянето му към гражданите. Сочи се, че той
допринася за повишаване на правната грамотност и култура на гражданите,
допълнително мотивира за спазване на законите, влияе положително на авторитета на
съдебната власт и спомага за повишаване на доверието към нея. При осъществена
обратна връзка с преподавателите от училища от гр. Кърджали е споделено, че
учениците седмици наред са коментирали посещенията в съда и са изразили желание да
го посетят отново.
Опитът на ОСВ доказва, че чрез инициативата негативната нагласа към
съдебните институции може да бъде променена посредством лични впечатления и пряк
контакт на представители на гражданското общество с магистрати и съдебни
служители, както и че е налице осъзната необходимост в тази насока.
4. По данни на ОСВ учениците са проявили интерес към симулативните процеси,
наказателно-процесуалното право и делата с висок обществен интерес; компютърните и
кибер престъпленията; правата на непълнолетните и особеностите на производствата с
тяхно участие; съдийската и прокурорската професии, ролята на съдебния секретар;
движението на делата от получаването на жалбата в съда до постановяването на краен
съдебен акт; „неизбежна отбрана“ - кога правомерно при противоправно нападение
могат да защитят правата си; наказателната отговорност на непълнолетните; мерките и
наказанията, прилагани по отношение на малолетните и непълнолетните; престъпления
с предмет наркотици и проблеми, свързани със семейното право; прилагането на
европейските регламенти, директиви и Европейска заповед за плащане.
В Районна прокуратура - Перник по желание на ученици от 10 клас е подготвен
симулативен процес по действителен случай за повреждане на чужда движима вещ от
непълнолетно лице, чиято демонстрация със съдействието на АдмС – Перник е
проведена допълнително.
Районен и Окръжен съд – Хасково посочват, че участието на подрастващите в
Деня на отворените врати е оставил впечатление за силно изявена гражданска позиция и
стремеж за нейното аргументирано отстояване.

Студентите са проявили интерес към провеждането на конкурсите за
прокурорски помощници и младши магистрати, за придобиването на практически опит
в наказателното право; дела срещу магистрати и тези за корупция, както и действащата
нормативна уредба относно този вид престъпления.
5. Денят на отворените врати успешно може да се включва в инициативи,
свързани с професионалната ориентация на учениците. В доклади от Районна
прокуратура – Разлог, Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Тетевен е посочено, че
много от учениците са споделили мечтата си да станат юристи, а срещата с магистрати е
допринесла за тяхното запознаване с работата на правораздавателните органи.
6. Денят на отворените врати е подходящ начин през 2018 г. да се акцентира на
отделни аспекти от европейското правосъдие, както и на събития и инициативи част от
календара на Европейския съюз, в контекста на българското председателство.
Иновативен подход в тази насока реализират Окръжен и Административен съд Силистра, както и Районен съд – Тетевен, където поради изключителния интерес е
планирана трета дата за Ден на отворените врати на 25.10.2017 г. по повод Европейския
ден на гражданското правосъдие. Препоръка: По-добра разгласа и информационна
осведоменост на гражданите за провежданата инициатива; по–добра подготовка за
провеждане на инициативите чрез осъществяване на предварителни контакти с
ръководството на училищата, с оглед осигуряване присъствие на ученици и
запознаването им с работата и функциите на отделните служби.
7. Органи на съдебната власт от Апелативни райони Варна и Пловдив успешно
реализират проекти, насочени към повишаване правната грамотност, култура и
превенция на подрастващите, които са извън инициативите на ВСС – Ден на отворените
врати и Образователната програма.
Апелативен съд – Варна работи по самостоятелни проекти и дейности, които
задълбочават комуникацията на съда с младите хора от региона: „Час по правосъдие“ за
придобиване на правни знания и правна грамотност за ученици от Варна; „Гражданско
наблюдение“ върху всички категории дела, гледани от съда (реализира се в рамките на
Меморандум за сътрудничество и партньорство с ИУ – Варна и ВСУ „Ч. Храбър“);
публични лекции по правни теми пред студенти от двата университета.
Окръжен съд – Варна проведе на 06.04.2017 г. Ден за борба срещу детската
агресия и насилието в училище. Съдът е партньор по проекта „Час по правосъдие“,
който се реализира за втора учебна година в 40 училища.
Апелативна прокуратура – Пловдив и Регионалното управление на
образованието реализират съвместна програма „Заедно в Час по „Етика и право“. От
02.11.2016 г. до април 2017 г. прокурори от районна, окръжна и апелативна прокуратура
Пловдив са представили пред близо 3200 десетокласници открити уроци на правна
тематика.
Въз основа на горепосоченото може да се обобщи, че инициативата „Ден на
отворените врати“ е придобила сериозен мащаб и носи съдържание и послания
потребни на обществото. Нейното продължаване и развитие следва да бъде в посока
надграждане чрез иновативните подходи създавани от ОСВ, и институционализиране
чрез утвърдените добри практики.

