ИНФОРМАЦИЯ
за Образователната програма на Висшия съдебен съвет
„Съдебната власт - информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“
По инициатива на Висшия съдебен съвет (ВСС) в Република
България се провежда Образователната програма „Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури.“, насочена към формиране на правна грамотност и култура
сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната
власт и към спазване на законите.
Програмата стартира като пилотна през есента на 2014 г., в
изпълнение на Годишната програма на ВСС, в частта „Разработване на
информационни кампании за разясняване на структурата на съдебната
власт, функциите на ВСС, съда и прокуратурата“, както и в резултат на
подписано Споразумение за сътрудничество между ВСС и Министерство на
образованието и науката (МОН). Програмата е насочена към ученици от 1012 клас, а лектори са магистрати и съдебни служители от органите на
съдебната власт, които участват доброволно и безвъзмездно.
Настоящият състав на Висшия съдебен съвет, за първи път от
създаването на Съвета през 1991 г., избира от своя състав Комисия
„Публична комуникация” (КПК), която провежда информационната
политика на ВСС, осигурява координацията и взаимодействието с органите
на съдебната власт, институциите, неправителствените организации и
професионалните организации на магистратите. Комисията съществува до
пролетта на 2016 г., когато в резултат на ЗИД на КРБ и ЗИД на ЗСВ,
Висшият съдебен съвет започва да осъществява правомощията си чрез
Пленум, Съдийска и Прокурорска колегии. С новия Правилник за
организацията на дейността на ВСС и неговата администрация, Комисията
по правни и институционални въпроси (КПИВ) към Пленума на ВСС е
определена за правоприемник на КПК по отношение организиране и
координиране изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната
власт 2014-2020.
Идеята за провеждането на Образователната програма датира от м.
март 2014 г., когато КПК възлага на дирекция „Международна дейност“ да
проучи опита на Република Унгария във връзка с успешната инициатива
„Отворени съдилища“. Въз основа на получената информация КПК изиска
от дирекция „Публична комуникация и протокол“ да предложи проект на
концепция за развитие на пилотна образователна програма сред ученици с
цел повишаване на информираността им за структурата, функциите и
значението на съдебната власт. През месец юни 2014 г. КПК одобрява
проекта на концепция и предприема действия за провеждане на
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първоначални разговори и организиране на работна среща с представители
на МОН за реализиране на Пилотната програма.
През месец юли 2014 г. е проведена работна среща между членове на
ВСС и ръководството на МОН, като по предложение на министерството е
изготвен проект на споразумение за сътрудничество с цел гарантиране на
условия за по-висока ефективност в постигането на поставените цели.
Определена е целевата група на Пилотната програма – ученици от 10 клас,
предвид възможността предложените от ВСС теми да се синхронизират с
учебната програма по „Етика и право“. Определени са координатори и лица
за контакт от двете институции.
Проектите на концепцията и споразумението за сътрудничество са
предварително съгласувани от правните дирекции на ВСС и МОН.
С решение на ВСС по протокол № 34/23.07.2014 г. са одобрени
Концепция на Пилотната образователна програма (Концепцията) и
Споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН (Споразумението) за
реализирането ѝ. В същия ден Споразумението бе подписано от
представляващия ВСС и от Министъра на образованието и науката.
Със Споразумението е уточнено, че Концепцията на пилотната
програма е неразделна част от него, като същата е одобрена с посоченото
решение на ВСС. Първото Споразумение съдържа 8 точки относно:
продължителността, обхвата, целите и принципите на сътрудничеството
между институциите; задълженията на ВСС и задълженията на МОН. В
заключителните разпоредби е предвидена възможност за разширяване
обхвата и продължителността на Споразумението с цел включване на други
класове и училища от страната.
Съгласно Споразумението Пилотната програма е с продължителност
от м. октомври 2014 г. до м. май 2015 г. (по време на учебната година) и се
проведе в 28 предварително определени училища в градовете административни центрове на 28-те области на Република България (според
административното деление на Република България), в които има окръжни
съдилища и прокуратури. Пилотната програмата се проведе в рамките на
учебната програма по „Етика и право“.
Целите на сътрудничеството предвиждаха: обогатяване на
познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на
съдебната власт в Република България; формиране на правна грамотност и
култура; повишаване степента на спазване на законите; постигане на
разбираемо и отворено към обществото правосъдие; повишаване на
доверието в съдебната власт.
Съгласно принципите на сътрудничеството, ВСС и МОН, следваше
да осигурят прозрачност на действията си, като се консултират редовно и
разменят необходимата информация във връзка с осъществените дейности.
Задълженията на ВСС бяха обвързани с управлението и
изпълнението на Пилотната програма, вкл. предлагане на конкретни теми,
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определяне на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, които
да участват като лектори и наставници в програмата, организиране на
информационна кампания за популяризиране на инициативата.
Задълженията на Министерство на образованието и науката бяха
обвързани с координацията по провеждане на Пилотната програмата чрез
регионалните инспекторати по образованието (РИО), вкл. съгласуване на
конкретните теми, определяне на конкретните училища, извършване на
организационни дейности във всяко едно от тях.
Концепцията на Пилотната програма е структурирана в 11 точки,
регламентиращи основните цели, обхватът, срокът на провеждане, целевата
група, лектори и наставници, партньорски институции, описание на
програмата, определяне на примерни теми, мероприятия и Методика на
провеждането ѝ, очаквани резултати и утвърждаване на Програма за правно
образование.
Като партньорски институции бяха определени МОН, РИО,
централни и регионални медии.
Концепцията предвиждаше Пилотната програма да се осъществи под
формата на лекционен курс, веднъж месечно, в часа по „Етика и право“.
Предвидена беше възможност Програмата да се провежда в училищата,
както и да се организират посещения в окръжните съдилища/прокуратури,
последвани от разяснения и дискусии, провеждане на симулативни процеси
и викторини. За целта бяха определени наставници – магистрати/служители,
представители на органите на съдебната власт от съответния областен град.
Наставниците осигуряваха разпределението на темите между заявилите
желание лектори, осъществяваха координация между определеното
училище и лекторите, организираха посещения на съдебни процеси,
съдействаха при разработването на симулативни процеси и викторини.
Съгласно Концепцията наставници са лицата определени за връзка с
ВСС, с готовност да докладват за хода на изпълнение на Пилотната
програма на всеки етап. В края на Програмата наставниците изготвят и
предоставят във ВСС аналитичен доклад за начина, по който тя е протекла
със съответните препоръки и предложения как би могла да се развие в
бъдеще.
Съгласно Концепцията Пилотната програма съдържа 7 лекции в 7
учебни часа и един учебен час за заключително обобщаване на наученото
под формата на симулативен процес, викторина или друга интерактивна
форма. Отделно в извън учебно време са организирани 2 или 3 посещения
на съд/прокуратура, вкл. и на съдебен процес, като най-подходящи за целта
са наказателни дела по интересни за учениците текстове от закона в
заключителен етап, за да може участниците в програмата да присъстват на
пледоарии и на прочитане на присъда.
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В Концепцията е посочено, че примерните теми, начинът на
поднасянето им, примерите и изборът на подходящ за ученическо
посещение процес, трябва да бъдат съобразени с възрастта на учениците.
Предложените 10 теми са, както следва:
1. Разделение на властите според Конституцията на Република
България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система.
Висш съдебен съвет.
2. Основни клонове на правото.
3. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател.
4. Материален и процесуален закон. Особености на гражданския,
наказателния и административния процес.
5. Как можем да защитим правата си. Достъп до правосъдие.
6. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на
престъпления.
7. Достъп до информация за работата на съдебната власт – интернет
страници, информация за съдебни актове, електронно правосъдие.
8. Обобщаване на наученото в рамките на Пилотната програма и
проверка на получените знания чрез организиране на викторина,
симулативен процес и други.
В Концепцията е предвидено окончателният график на темите на
лекциите и дискусиите да бъде съгласуван с МОН и те да бъдат еднакви за
всички училища участници в Програмата.
В Методиката са определени последователността и сроковете на
всеки етап от организиране и провеждане на Програмата.
При изпълнението ѝ са постигнати очакваните резултати по
отношение повишаване правната култура на учениците, създаване на
устойчив, нов, проактивен подход на представителите на съдебната власт за
повишаване на разбирането и доверието на местната общественост към
дейността на съдебната власт и подобряване на публичния ѝ образ.
Непосредствено след подписване на Споразумението от ВСС и МОН
Комисия „Публична комуникация“ предприе организационни мерки за
стартиране на програмата. В началото на м. август 2014 г. бяха изпратени
писма до административните ръководители на окръжните съдилища и
Софийски градски съд, както и чрез главния прокурор на Република
България до административните ръководители на окръжните прокуратури и
Софийска градска прокуратура, за създаване на необходимата организация
за определяне на наставници и лектори, установяване на контакт с РИО,
разработване на програми с конкретни лекции и определяне на датите за
провеждането им, както и определяне на дати за учебни посещения в
съдебните сгради, в срок до м. септември 2014 г.
През м. септември от МОН бе предоставен списък на утвърдените от
МОН училища за участие в Програмата.
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В дирекция „Публична комуникация и протокол“ бе разработен
регистър, в който по области се отразяваше поименното участие на
магистрати и съдебни служители от органите на съдебната власт в
Пилотната програма, като се отчиташе дали са наставници или лектори,
както и разпределението им в представянето на темите, участието им в
образователните посещения в съдебните сгради, подготовката и
провеждането на планираните мероприятия и активности, съобразно
предоставените графици и програми. От участниците бе поискано
съгласуване и координиране на участието им в случаите, когато
представители на окръжните съдилища и окръжните прокуратури
изпълняваха Програмата съвместно.
Обобщената информация за определените отговорници и лектори по
съответните теми от ОСВ бе предоставена на МОН.
Месец след стартирането на Пилотната програма, в началото на
ноември 2014 г. се проведе работна среща между членове на КПК и
заместник-министъра на образованието с цел оптимизиране организацията
на Програмата. Обсъдени бяха конкретни проблеми и затруднения, срещани
от ОСВ при изпълнението на Програмата, както и правомощията на
представителите от РИО във връзка с упражняване на контролни функции
по изпълнението ѝ.
По преценка на КПК на лекторите е дадена възможност за промяна и
включване на нови теми съобразно интереса на учениците. В периода юниюли 2015 г. е предоставена обобщаваща информация за инициативата от 46
органа на съдебната власт, в т. ч. СГС, СГП, 23 окръжни съдилища и 21
окръжни прокуратури, въз основа на които са отчетени представените добри
практики, предложения и препоръки. Съобщено е за проведени анкети сред
учениците, показващи висока степен на удовлетвореност и желание
инициативата да бъде продължена. Участвалите в програмата магистрати и
преподаватели дадоха висока оценка за целесъобразността на Пилотната
програма и отчетоха изпълнение на поставената цел за формиране на правна
култура и повишаване информираността на учениците за структурата,
функциите и значението на съдебната власт в Република България. Найголям интерес е бил проявен към професиите на магистратите,
провеждането на съдебно заседание и темата „Как да защитим правата си?”
В началото на м. юли 2015 г. е изготвен обобщен доклад за
провеждането на Пилотната програма съдържащ информация за
констатирани затруднения, установени добри практики, препоръки и
аналитични изводи. Докладът е изпратен на МОН за запознаване и са
предприети действия за организиране на среща с ресорния заместникминистър, на която да се обсъдят организационни въпроси, свързани с
провеждането на Програмата през учебната 2014/2015 г., както и с
бъдещото ѝ продължаване.
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По решение на КПК са изпратени писма до органите на съдебната
власт - участници в Програмата, с оглед на дадените от тях препоръки за
подобряване и надграждане на Програмата да предложат включване на нови
теми, към които учениците са проявили интерес, както и да посочат
съответно към кои теми не е бил проявен интерес, за да отпаднат от
Програмата. Получената информация е обобщена в справка, която
своевременно е предоставена на ресорния заместник-министър, както и на
органите на съдебната власт, за запознаване.
След срещата на представители на КПК със заместник-министъра на
образованието през м. юли 2015 г., е постигната договореност за
продължаване и надграждане на Пилотната програма през учебната
2015/2016 година. С решение на КПК е одобрен проект на Споразумение за
сътрудничество между ВСС и МОН и проект на Концепция относно
реализиране на Образователната програма, чието съдържание е
предварително съгласувано с министерството.
С решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г. е продължена
Пилотната образователна програма сред ученици с цел превенция и
повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и
значението на съдебната власт в Република България; одобрени бяха
Концепция и Споразумение за сътрудничество, и бе изказана благодарност
на всички органи на съдебната власт и всички магистрати и съдебни
служители, които са участвали в изпълнението на Пилотната програма.
Нов момент в Образователната програма е насочеността ѝ към
създаване на устойчив, проактивен подход на представителите на съдебната
власт за повишаване доверието на местната общественост и подобряване на
публичния образ на съдебната власт в България. Подписаното
Споразумение изрично урежда надграждането на Пилотната програма, като
отново е с продължителност една учебна година. За разлика от предходната
година, този път Програмата се изпълнява както в рамките на учебната
програма по „Етика и право“ за X клас през втория учебен срок, така и в
„Часа на класа“ за учениците от VIII-XII клас.
Целите на сътрудничеството между ВСС и МОН са допълнени с
превенция на детската престъпност и реализиране на един от елементите на
гражданското образование на практика.
С Концепцията е разширен обхватът на Образователната програма,
не само по отношение на учениците, но и на органите на съдебната власт.
Предвидена е възможността в нея да участват освен окръжните съдилища и
окръжните прокуратури, районните съдилища, районните прокуратури и
административните съдилища. Отправена е препоръка в градовете с
окръжни, районни и административни съдилища ОСВ да изберат различни
училища партньори, като работят в тясно сътрудничество с прокурорите от
съответните окръжни и районни прокуратури. В градовете само с районни
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съдилища и районни прокуратури Програмата се реализира съвместно поне
в едно училище.
В Концепцията са предложени по-голям брой примерни теми – 11,
като е запазена възможността за избор от тях, както и за индивидуален
подход при представянето им, при избор и подготовката на тема за
провеждане на симулативен процес съобразно възрастта на учениците.
Три от темите, включени в Пилотната програма отпаднаха –
„Основни клонове на правото“, „Материален и процесуален закон.
Особености на гражданския, наказателния и административния процес“ и
„Достъп до информация за работата на съдебната власт – интернет
страници, информация за съдебни актове, електронно правосъдие“. Те бяха
заменени с препоръчаните теми „Превенция срещу употребата на
наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица“,
„Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита и
правата на жертвите“, „Трафик на хора“, „Децата и компютърните/кибер
престъпленията“, „Съдебни процедури с участието на деца и правата на
децата в тези процедури, които могат да им предложат подкрепа и защита“,
„Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и
места за прилагането им“ и „Хулигански прояви на непълнолетни лица и
последици. Детско насилие“. Някои от съществуващите теми бяха
допълнени с информация за: „Статута на магистратите“, „Как можем да
защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги.
Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на
престъпления“.
В началото на м. септември 2015 г. са изпратени писма до
административните ръководители на съдилищата, а чрез главния прокурор
до административните ръководители на съответните прокуратури писма, с
които бяха информирани за продължаването на Образователната програма и
за възможността да участват в нея. В определения срок преди началото на
учебната година бе обобщена информацията за определените наставници и
лектори от ОСВ по апелативни райони, наличието на затруднения при
координиране на програмата с РИО, както и разработени програми с
конкретните лекции и лицата, които ще ги представят.
В началото на учебната година ВСС предостави на органите на
съдебната власт, имащи право на участие в Образователната програма,
списъци на предложените от МОН училища и на експертите от РИО, които
ще координират Програмата. На по-късен етап са предоставени и конкретни
графици с дати за провеждане на лекционния курс и предвидените в
Програмата мероприятия.
На проведената през м. октомври 2015 г. годишна среща на лицата,
отговарящи за връзките с обществеността в ОСВ е представен Модел на
информационна кампания за популяризиране на Образователната програма,
който поради големия интерес е предоставен на участниците в Програмата.
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На проведено на 20.05.2016 г. заседание на 43-то Народно събрание,
по време на парламентарен контрол г-жа Меглена Кунева – заместник
министър-председател по координация на европейските политики и
институционалните въпроси и министър на образованието и науката, отчете
Образователната програма като добра практика и една от трите основни
насоки, по които МОН работи за формиране на правна култура сред
учениците като граждани на Република България. В отговор на въпрос от
народни представители относно провеждане на обучение по обща правна
култура в средното образование, министърът на образованието пояснява, че
през 2014 г. МОН и ВСС са сключили Споразумение за сътрудничество, в
изпълнение на което съдии, прокурори и следователи провеждат часове в
училище и организират посещение на ученици в съда и прокуратурата,
Министерството е отворено и приветства предложения за инициативи,
които спомагат за постигане на заложената в Закона за предучилищното и
училищното образование цел: придобиване на компетентност за разбиране и
прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на
човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие“.
След приключване на учебната 2015/2016 година е изготвен годишен
анализ за провеждането на Образователната програма, в който бяха
обобщени „добрите практики“.
През учебната 2015/2016 година Програмата е проведена в над 140
училища в страната, които са пет пъти повече спрямо предходната.
Органите на съдебната власт заявили желание за участие са 187, сред които
24 окръжни съдилища, 16 административни съдилища, 64 районни
съдилища, 24 окръжни прокуратури + СГП и 58 районни прокуратури.
Участниците в Образователната програма са изразили положителна
оценка за полезността ѝ, като голяма част от тях изразяват категорично
желание да продължат работата в тази насока. Програмата е получила
широк обществен отзвук, като ОСВ са реализирали в цялост или частично
предложената информационна кампания. Осъществена е добра комуникация
и координация по отношение на съдебните институции, като на места е
работено съвместно с отдели „За закрила на детето“ или с неправителствени
организации (НПО). Осъществени са образователни посещения в
съдилищата, проведени са дискусии и викторини, в отговор на проявения от
учениците интерес са представени допълнителни теми. Концепцията на
Програмата е позволила максимално гъвкав и адаптивен подход, както по
отношение на различните средства за провеждането им, чрез използване на
широк набор от аудиовизуални, мултимедийни и печатни средства.
Учениците са проявили интерес към теми свързани с превенцията
срещу употребата на наркотични вещества и престъпления, извършвани от
наркозависими и непълнолетни лица; практическите аспекти на
правораздаването и конкретни казуси; участието на децата в съдебните
процеси и техните права; правните последици от прояви на насилие на
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ученици, употребата на наркотици и предлагането им на приятели; правата
и задълженията на непълнолетните лица, превенцията и институциите,
които защитават младите хора; производствата с участието на непълнолетни
и наказателната отговорност преди навършване на пълнолетие; превенция
срещу трафика на хора – как да търсят подкрепа и защита, кои са органите,
които могат да им ги предоставят, конкретни примери от юридическата
практика, свързани с „живия живот“; хулигански прояви на непълнолетни
лица и последици, децата и компютърните/кибер престъпления.
Сред установените „добри практики“ са успешно съчетаване на
инициативата Ден на отворените врати с финализиране на Образователната
програма, провеждане на брифинги и пресконференции в началото и края на
Програмата, представяне на програмата чрез интернет сайтовете на ОСВ и
Facebook страниците им, изработка и разпространение на информационни
материали – плакати, брошури, презентации, провеждане на симулативни
процеси, ролеви игри и дискусии, организиране на викторини, тестове,
анкети, конкурси за есета и детски рисунки; присъствие на реални съдебни
процеси по граждански, наказателни и административни дела с предмет
съобразен с възрастта и интереса на децата; предоставяне на безплатни
екземпляри на Конституцията на Република България, провеждане на
информационни турове в съдебните сгради с посещения на съдебни зали,
регистратури и съдебни деловодства, кабинети на съдии, места за
задържани; презентирана е организацията и работа на съда, демонстрирано
е образуването на граждански дела в деловодната система, разпределението
на постъпилите дела чрез Централизираната система за случайно
разпределение на делата, видео-конферентна връзка с други органи на
съдебната власт и случаите на прилагането ѝ; на учениците са предоставяне
съдебни дела и съдебни актове, имащи отношение към темите от
лекционния курс. Провеждани са анкети за установяване на резултата и
ефекта от съвместната работа, установяване на интереса към представените
теми, придобитите знания и достъпността на езика. Презентирани са
видеоклипове и епизоди от информационната рубрика „Третата власт
отвътре“ (При изпълнението на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за
по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в
дейността на съдебната система“ финансирана по ОПАК бяха изработени 10
телевизионни филма с продължителност 10 минути, които представят
основните аспекти от структурата, дейността, правомощията на ВСС и
органите на съдебната власт, независимост на съдебната власт, както и теми
свързани с детското, електронното правосъдие, противодействието на
корупцията, достъпа до правосъдие, магистратските професии, спецификата
на различните видове правосъдие и прозрачността в работата на съдебната
власт.)
През м. септември 2016 г. Комисията по правни и институционални
въпроси (КПИВ) към Пленума на ВСС прие за запознаване доклад за
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изпълнение на Образователната програма, актуализираната концепция за
провеждането ѝ, както и проекта на Споразумение с МОН. С решение на
КПИВ бяха изпратени писма до участниците от ОСВ с молба за
предоставяне на информация за необходимостта от отпадане или включване
на нови теми в Концепцията, реализираните добри практики и предложения
за подобряване на Програмата, справка за магистратите и съдебните
служители, желаещи да участват през учебната 2016/2017 година.
Предприети бяха организационни действия за провеждане на среща с
ръководството на МОН за обсъждане на резултатите от проведената
програма, Споразумението за сътрудничество и Концепцията за
продължаване на Програмата.
С решение на Пленума на ВСС по протокол № 34/29.090.2016 г.
Образователната програма бе продължена, като по предложение на МОН с
цел постигане на устойчивост при прилагане на програмата
продължителността на подписното между двете институции Споразумение е
с пет годишен срок. В Споразумението е предвидено от учебната 2018/2019
година Програмата да се провежда в часовете по „Философия“ за IX и/или Х
клас, вместо в часовете по „Етика и право“.
Пленумът на ВСС реши участието на магистрати и съдебни
служители в Образователната програма да бъде отразено при изготвяне на
атестационните им оценки, предвид тяхното доброволно и безвъзмездно
участие в нея.
Във връзка с нарастващия интерес към Програмата и участието на
все по-голям брой магистрати, през октомври 2017 г., за първи път ВСС
организира среща с наставниците и лекторите от ОСВ, участници в
Образователната програма. В срещата участваха и представители на МОН.
Споделени бяха опит и „добрите практики“ при провеждане на Програмата,
личен опит и впечатления от лекторите и наставниците, приложени
иновативни подход. Обсъдена бе възможността за обобщаване на
източниците и помощните материали, както и за тяхното разпространение
сред участниците; осигуряване на финансов ресурс за образователни
дейности по Програмата, издаване на унифицирани удостоверения за
учениците и централизирано осигуряване на информационни материали.
Представен бе проект за провеждане на Информационна кампания на
Образователната програма, който впоследствие бе реализиран.
През учебната 2016/2017 година по данни, предоставени от МОН в
Образователната програма са обхванати 11 622-ма ученици от 84 градове. В
нея участват 156 ОСВ в партньорство със 132 училища. Общият брой на
участниците в Програмата е 484 души, от тях магистрати 422-ма и 62-ма
съдебни служители. Изготвената обобщена поименна справка за
участниците в програмата бе предоставена на МОН, ОСВ, както и на
комисиите по атестирането и конкурсите към Съдийската и Прокурорската
колегии на ВСС.
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С решение на КПИВ бе одобрен проект на удостоверение за участие
в Образователната програма, който бе разпространен в електронен вариант
до всички ОСВ за отпечатване и връчване на учениците.
С решение на Пленума на ВСС бяха осигурени финансови средства в
размер на 200 лв. за 98 административни, окръжни и районни съдилища за
награден фонд под формата на книги, енциклопедии, флаш-памети.
Осигурени бяха и финансови средства за образователни материали и
провеждане на инициативи от административните, окръжните и районните
съдилища, съобразно направени заявки одобрени от КПИВ.
Комисията одобри съдържанието на две информационни брошури
„Сигнализиране за извършено престъпление и правата на гражданите като
свидетели“ и „Структура и функции на съдебната власт“, които бяха
предоставени на ОСВ – участници в Програмата, с цел да бъдат
разпространени сред ученици.
В рамките на Образователната програма ВСС осигури отпечатване
на Конституцията на Република България в тираж 12 000 бр., които се
разпространиха чрез ОСВ безплатно сред 11 622-ма ученици обхванати в
Програмата. Всеки един от учениците е получил удостоверение за участието
си в Програмата през учебната 2015/2016 г. Проекта на удостоверенията е
унифициран и одобрен с решение на КПИВ, като на ОСВ е изпратен в
електронен вариант.
През м. октомври 2017 г. Висшият съдебен съвет на Република
България получи специалното отличие на журито в конкурса „Кристални
везни на правосъдието“ на Съвета на Европа. Ежегодната европейска
награда се присъжда за иновативни практики, допринасящи за
ефективността и качеството на правосъдието.
Висшият съдебен съвет участва в конкурса с проектно предложение,
представящо Образователната програма и бе сред четирите номинирани за
наградата избрани между 37 предложения на 18 държави и две
международни организации. Номинациите бяха определени от
международно жури, в което участваха изявени професионалисти от
правната сфера.
През учебната 2017/2018 година желание за участие в Програмата са
заявили общо 187 органа на съдебната власт, от които 109 съдилища (23
окръжни, вкл. Военен съд – Пловдив, 65 районни и 21 административни) и
78 прокуратури (26 окръжни, вкл. СГП и 52 районни), а 113 органа на
съдебната власт са заявили, че ще работят съвместно.
В Програмата са обхванати 176 училища, предварително определени
от съответните Регионални управления на образованието. Лекционният курс
ще се провежда в рамките на учебната програма по „Етика и право“ за Х
клас през втория учебен срок, както и в „Часа на класа“ за учениците от
гимназиалния курс от VIII до XII клас.
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Ангажирането на органите на съдебната власт и прякото им участие
в повишаване правната култура на младите хора, запознаването им с
правото и характеристиките на органите в съдебната система е сред
основните мерки, заложени в Комуникационната стратегия на съдебната
власт 2014-2020, приета с решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г.
В конкретните дейности, които са съобразени с областите независимост,
отчетност, прозрачност, диалогичност и ефективност на ОСВ, реформа и
ефикасност на съдебната система е посочено „Утвърждаване и разширяване
обхвата на модела на Пилотната образователна програма на ВСС „Отворени
съдилища и прокуратури“ сред ученици, с цел повишаване на тяхната
информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт
в Република България. В Плана за действие за изпълнение на
Комуникационната стратегия на съдебната власт, като дългосрочна цел е
заложено „Повишаване правната култура на обществото и познанията за
ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт“, а една от
дейностите за изпълнение предвижда „провеждане на образователни
кампании“.
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