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          Приложение 2 

 

 Примерни теми за работа по Образователната програма „Съдебната 

власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“ 

 

 

1. Разделение на властите според Конституцията на Република България. 

Независимост на съдебната власт. 

2. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш 

съдебен съвет.  

3. Представяне на професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и 

запознаване със статута на магистратите. 

4. Законът - права и отговорности. Законът и справедливостта.  

5. Наказателно правосъдие. Престъпление (против личността и против 

собствеността) и нарушение. Съучастие. Наказателно отговорни лица. 

Наказание – понятие, цел, видове. Престъпления. 

6. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове 

съдебни услуги. Достъп до правосъдие.  

7. Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви 

и извършители на престъпление. Домашното насилие. Участие в съдебни 

процедури. Синя стая. Органи, които могат да предложат подкрепа и защита. 

Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? 

8. Основни положения в законодателството, свързани със статута на 

учениците - права и задължения. Правила за поведение в училище. 

9. Детското насилие (агресията в училище). Наказателна отговорност на 

непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. 

Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за 

прилагането им.  

10. Децата и компютърните/кибер престъпленията. Опасностите в интернет и 

социалните мрежи. Защита на личните данни в интернет пространството.  

11. Наркотиците - лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу 

употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от 

наркозависими лица. 

12. Трафик на хора. 

13. Пътно-транспортни престъпления и нарушения. 

14. Престъпления против данъчната система. 

15. Що е гражданско правосъдие. Договорни отношения. Видове договори. 

16. Право на собственост и други вещни права. Защита при нарушаването им. 

17. Некоректно и вредоносно използване на чужди лични данни. 

18. Сключване на трудов договор и постъпване на работа. Защита на 

трудовите права.  

19. Същност на договора. Правна уредба на договора. Видове договори. 

Сключване и изпълнение на договора. Неизпълнение на договора. Неустойка. 

20. Регистриране на търговец. 
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21. Обезпечаване на вземанията - поръчителство, залог, ипотека. 

22. Административно правосъдие. Административни нарушения и наказания. 

23. Изборно законодателство. Престъпления против политическите права на 

гражданите. 

24. Разпознаване на лица и предмети като способ на доказване (симулирано 

провеждане на процесуално-следствено действие). 

25. Вещи лица и съдебна експертиза. Ролята на съдебния заседател. 

26. Медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове.  

27. Възстановително правосъдие. 

28. Преглед на основните права и свободи. Защита правата на човека. 

Историческо развитие, основни понятия. Харта за правата на човека. 

Европейски институции за защита правата на човека. Основни права на децата. 

29. Правата ни като граждани на Република България и на Европейския съюз. 

Съдебното сътрудничество между страните в Европейския съюз. 

30. Правата на потребителите. 

31. Професията на съдебния служител. 

32. Обобщаване на наученото и проверка на получените знания чрез 

организиране на викторина, дебат, симулативен процес и други. 

 

 
 


