
 

 
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД 
 
Ученически съдебен състав осъди на ЧЕТИРИ години лишаване от 
свобода подсъдим, извършил грабеж на мобилен телефон от дете 
 
 Ученици от десетите класове на СУ „Свети Княз Борис I“ гр. 
Асеновград гостуваха в Районен съд – Асеновград в Деня на отворените 
врати. Председателят на съда съдия Мария Караджова им разказа как работи 
институцията и какви дела се гледат. 
 Десетокласниците взеха участие в инициативата Час на класа „Съдът 
отблизо“ на Пловдивския апелативен съд, който гостува в Районен съд – 
Асеновград по покана на съдия Караджова. 
 Наказателният съдия от Апелативен съд – Пловдив Христо Крачолов 
представи  пред учениците професията на магистрата. Той разказа какво 
символизира богинята на правосъдието Темида, защо на очите й има 
превръзка, а в ръцете си държи везна и меч.  
 Служителите от Регионална дирекция „Охрана-Пловдив“ Димитър 
Спасов и Борислав Димитров направиха атрактивна презентация на различни 
оръжия, средства за охрана и техники за конвоиране на задържани лица и 
подсъдими.  
 Криминалистът Йордан Димитров от РУ на МВР гр. Асеновград показа 
как се свалят отпечатъци от мобилен телефон, иззет като веществено 
доказателство по наказателно дело.  
 Пред учениците беше представен случай от практиката на 
Пловдивския окръжен съд за грабеж на мобилен телефон от ученик в парка. 
По направено от пострадалия в полицията описание на извършителя, той е 
задържан, след което е разпознат от жертвата. Как става това, учениците 
научиха, като лично взеха участие в разпознаване на „нападателя“.  
 Извършителят на грабежа на телефон беше изправен пред съдебен 
състав от ученици, които разиграха съдебен процес под формата на ролева 
игра. Петима десетокласници от СУ „Свети Княз Борис I“ гр. Асеновград  
облякоха черни тоги и застанаха на местата на съдебния състав. Техни 
съученици влязоха в ролите на прокурори и адвокати. След като изслуша 
страните, вещите лица, пострадалата и подсъдимия, ученическият съдебен 
състав осъди на ЧЕТИРИ години лишаване от свобода извършителя на 
грабеж на мобилен телефон. Един от „съдиите“ подписа присъдата с особено 
мнение, тъй като според него, за грабежа трябва да се даде максималното 
наказание от 10 години. Пресаташето на Апелативен съд - Пловдив, която е 
бивш журналист от БНТ, разказа за работата на съдебния репортер и пусна 
на видео действителен съдебен репортаж, излъчен по телевизията. 
 Председателят на Районен съд – Асеновград съдия Мария Караджова 
награди с грамота и книжка с Конституцията на Република България всеки от 
десетокласниците за взетото активно участие и отлично представяне в Час на 
класа „Съдът отблизо“.   



 Гости на съда в Деня на отворените врати бяха зам.кметът на 
Асеновград инж. Петър Петров и секретарят на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни гр. Асеновград 
г-н Божидар Носиков. 
 Инициативата Час на класа „Съдът отблизо“ на Апелативен съд – 
Пловдив се проведе за 33-ти път. До сега в нея са участвали над 1 130 
ученици от различни училища в Пловдив и региона. 
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