
 

По повод международния ден за правата на човека - 10 декември, в Апелативен съд 

- Бургас гостуваха ученици от осми „е“ клас на ПГРЕ Г.С.Раковски“. Те присъстваха на 

откриването на изложбата  „Информирани срещу „ало" измамите“ във фоайето на 

Съдебната палата, след което се срещнаха и разговаряха с председателя на Апелативен 

съд – Бургас - съдия Деница Вълкова.  Младежите за първи път влязоха в съдебна 

институция и имаха възможност да научат повече на своите права и задължения като 

граждани и за професията на българския магистрат. Председателят на съда разясни на 

младата аудитория отговорността през закона, която носи всеки млад човек и видовете 

наказания при извършване на престъпна дейност. „Някои ученици се подлъгват да 

държат марихуана, да я предават, или подаряват на приятели. Съветвам ви да не го 

правите и да се пазите, защото това е престъпление“, посочи съдия Вълкова и ги 

предупреди за вредата от употребата на наркотици, които могат да отключат и психични 

заболявания. „Ако някои ви предложи да опитате наркотици и ви каже, че това е много 

приятно и интересно, помислете добре, не се впускайте в такива приключения, защото 

връщане назад няма или е много трудно“ – посочи още тя. По-късно подробно разказа на 

учениците за етапите на обучение и квалификация на българските магистрати. Напомни, 

че съдията минава през дълъг образователен процес, който продължава през целия му 

живот, защото юристите, както лекарите, трябва да се образоват непрекъснато.  „Трябва 

да сте готови да дадете всичко от себе си, да четете и да знаете, защото работата на един 

съдия е много отговорна, не може да се решават човешки съдби от хора, които не 

познават законите и не са мъдри“ допълни съдия Деница Вълкова. Тя насърчи младите 

хора да учат и ги покани да присъстват на реален съдебен процес в Апелативен съд – 

Бургас,  но след като навършат 18 години. 

  
 

Изготвил: Дора Петкова и Росица Амелева – пиар на Апелативен съд 

 

 


