
ПРЕССЪОБЩЕНИЕСградата на Съдебната палата в град Перник ще отвори врати на 28.10.2016г. от 10.00 ч. за всички, които желаят да се запознаят със структурата и функциитена съдебните институции в нея и със спецификата на работата на магистратите исъдебните служители. На мултимедиен екран, разположен на партера наСъдебната палата, през целия ден ще бъде прожектиран филм, който ще включвадейността на отделни служби и звена в Районен, Окръжен и Административен съд– Перник и на Районна и Окръжна прокуратура – Перник. Филмът е специалносъздаден по проект за инициативата „Ден на отворените врати“ през 2016 година.Инициативата „Ден на отворените врати“ е вече традиция и се провеждавсяка година с цел да популяризира ролята и прозрачността в дейността насъдебните институции в Република България и да съдейства за по-добраинформираност на гражданите и повишаване на доверието им към съдебнатасистема.От 11.00 ч. в Зала №2 административните ръководители на съдебнитеинституции в Съдебната палата на град Перник ще наградят победителите вобявените конкурси, съответно за есе на тема „Дават ли ни законите свобода?“ заученици от 8-и до 12-и клас на средните училища в област Перник и за рисунка-илюстрация на тема „Аз спазвам законите“ за ученици от 1-и до 7-и клас наначалните и основните училища в област Перник. Победителите ще бъдатпредварително обявени на 27.10.2016 г. на интернет страниците на съдебнитеинституции и на фейсбук страницата на Окръжен съд – Перник.От 11.30 ч. в зала №2 административните ръководители ще се срещнат сграждани и журналисти.От 14.00 ч. в зала №2 ще бъде направено обобщение от проведенатаобразователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданскодоверие. Отворени съдилища и прокуратури“, проведена през изминалата учебна2015/2016 година. Гости ще бъдат учениците, участвали в програмата, технителектори и административните ръководители, които ще участват и в симулативенсъдебен процес. Учениците от Гимназия с преподаване на чужди езици „СимеонРадев“ гр. Перник ще представят демонстрация на съдебен процес с предметпротивозаконно повреждане на чужда движима вещ – чл. 216, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1от НК. През целия ден на партера гражданите ще могат да посетят специалноподредена за Деня на отворените врати изложба от рисунки, подадени за участиев конкурса.


