
 

 

 

Откровено за съдебната власт 

           Когато бях в ОУ „Цветан Спасов“ - Плевен, седми клас, група ученици от 

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване - Плевен ни 

посетиха, за да разкажат повече за училището си.  Бях запозната предварително с 

професиите и специалностите в тази гимназия, но пак ми беше интересно. Новата 

професия: „Съдебен служител“, специалност: „Съдебна администрация“ ме впечатли, 

слушах какво разказват по-големите ученици и учителите, задавах въпроси и … взех 

своето решение за бъдещото ми образование.  

 Обичам да гледам и да слушам за това къде и как се решават съдебните спорове, 

мислено се поставям на мястото на представителите на съдебната власт, осъзнавам 

огромната им отговорност и необходимостта човек да се учи през целия си живот. 

Задавам си въпроси, свързани с функцията на съда, изпитвам уважение и респект към 

хората от съдебната система. Затова моето решение не беше трудно, не се лутах, нямах 

колебания, а просто мечта, желание и … бъдеще.  

          Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване е моето 

ново училище, имам нови съученици в осми клас, а обучението по професия: „Съдебен 

служител“, специалност: „Съдебна администрация“ – началото на моята реализирана 

мечта.  

 На първия учебен ден класният ръководител, госпожа Габриела Григорова, 

подари на всички бъдещи съдебни служители от класа Конституцията на Република 

България, посъветва ни да я прочетем и да насочим вниманието си към съдебната власт 

(глава.6 от КРБ). Няма да забравя думите и`, че Конституцията е скелетът в снагата на 

държавния организъм и в нея са записани основните права и задължения на  

гражданите (глава.2 от КРБ). Конституцията е основен и върховен закон на държавата и 

обществото и другите закони не могат да и` противоречат. За мене това беше много 

важно, изключително интригуващо и любопитно и слушах с внимание и голям интерес.  

          След като се прибрах вкъщи, разказах на родителите си за всички нови за мене 

неща и исках да разбера от тях повече за съдебната власт. Бях нетърпелива да прочета 

Конституцията, за да намеря отговорите на своите въпроси. Например в глава шеста, 

видях, че отговорът на въпроса, който си задавах най-много, е първи по ред. 

„Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите 

лица и държавата" (чл.117 ал.1 от КРБ). Тя осъществява правосъдието в републиката. 



 

 

Правосъдието е дейността на съдебните органи и самите органи - съдилища, 

прокуратура и следствие. „Правосъдието се осъществява в името на народа" (чл. 118 от 

КРБ).  „Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, 

съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона" 

(чл.117 ал.2 от КРБ). Висшият съдебен съвет определя състава и осъществява 

организацията на съдебната власт. Състои се от двадесет и пет членове, сред които са 

председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния 

административен съд и Главният прокурор (чл.130 ал.1 от КРБ). Единадесет от 

членовете на ВСС се избират от Народното събрание и единадесет от органите на 

съдебната власт (чл. 130 ал.3 от КРБ).  Мандатът на членовете на ВСС е пет години 

(чл.130 ал.4 от КРБ).  

          Съвсем искрено прочитът на Конституцията не внесе кой знае каква яснота по 

отношение на структурата и функциите на съдебната власт, но, както вече споделих, 

имам щастието и привилегията в моето училище редовно да се провеждат мероприятия, 

които обогатяват правната ни култура. Посещаваме съдебни заседания в Районен съд 

Плевен, участваме в организирани срещи с представители на съдебната власт,  

представяме симулативни съдебни процеси. 

          На 11.04.2019 година проведохме открит урок на тема: „Структурата и функциите 

на съдебната власт" съвместно със заместник административен ръководител на Районна 

прокуратура, районен прокурор – г-жа Диана Маркова. Интересно, систематизирано и 

разбираемо бяха поднесени новите знания в урока, което ми помогна да разбера 

функциите и структурата на съдебната власт. И както обикновено става … повечето 

знания увличат, пораждат любознателност и нови въпроси. Те провокираха мен и моите 

съученици да посетим Съдебната палата - Плевен на 16.04.2019 година, в Деня на 

отворените врати. 

 Споменът за преживяното е жив, не защото се е случило скоро, само преди 

месец, а заради очакването, приготовлението и вълнението. Всички чакахме пред 

Съдебната палата, облечени в бели ризи, черни панталони, носещи шалчета и папки в 

цвят бордо. Най-напред си оставихме чантите и връхните дрехи в скенера за багаж и 

след приключване на проверката, влязохме в Съдебната палата. Там ни посрещна г-жа 

Ваня Савова - административен ръководител на Окръжна прокуратура Плевен, окръжен 

прокурор. Тя ни показа съдебната зала, където се провеждат съдебните заседания;  

запозна ни с участниците в един съдебен процес и тяхното позициониране в залата 

(прокурор, съдия, адвокат/и, съдебни заседатели, свидетели). Особен интерес 



 

 

предизвика у мен работното място на съдебния служител, неговите задължения и 

отговорности. Тръгнах си с приятното чувство на удовлетворение, че преживяното  в 

Съдебната палата надмина очакванията ми. Бях просто щастлива… 

  Иска ми се да бъда вече в девети клас. Тогава ще мога в часовете по практика да 

придобия нови знания и умения, необходими за работата на съдебния служител. С 

нетърпение очаквам новата учебна година 2019/2020, когато ще започна да изучавам 

специалните учебни предмети. 

 Ще се радвам за в бъдеще да съм част от екипа на Съдебна палата - Плевен. 

 

 

 

Гергана Георгиева Винева 

Област Плевен, община Плевен, град Плевен 
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