
ПРЕССЪОБЩЕНИЕНа 25.10.2016 г., комисия в състав г-жа Галина Методиева – учителпо български език в ОУ „Христо Смирненски“ град Радомир, г-жа ИветаИванова – младши съдия в Окръжен съд Перник и г-жа Даниела Банкова– младши прокурор в Районна прокуратура Перник, разгледа и оценипостъпилите есета в обявения конкурс за есе на тема „Дават ли низаконите свобода?“. В обявения срок са подадени за участие двадесет идве есета от ученици от 8-и до 12-и клас от град Перник и град Радомир.Комисията отличи най-добре представилите се участници:Първа награда
Борислава Боянова Борисова, 12б кл., ТПГ "Никола Йонков Вапцаров",град РадомирВтора награда
Сабина Антонова Радулова, 9г кл., ГПЧЕ „Симеон Раддев“, град ПерникТрета награда
Десислава Бисерова Иванова, 12 кл., Професионална гимназия поикономика, град ПерникПобедителите ще бъдат наградени в 11.00 ч. на 28.10.2016 г. в Зала№2 на Съдебна палата град Перник от административнитеръководители на Окръжен, Административен и Районен съд Перник иОкръжна и Районна прокуратура Перник.Всички участници в конкурса ще получат грамоти.



ПРЕССЪОБЩЕНИЕНа 25.10.2016 г., г-жа Йоана Николова – преподавател в Школатапо съвременно изобразително изкуство към Народно читалище „Миньор2005“ разгледа и оцени подадените рисунки в обявения конкурс зарисунка - илюстрация на тема „Аз спазвам законите“. В обявения срок саподадени за участие шестдесет и седем рисунки на ученици от 1-и до 7-иклас от град Перник, град Батановци и град Радомир. Участниците саразделени в две категории – 7-9 години и 10-13 години.В Първа категория 7-9 години са отличени следните рисунки:Първа награда
Мария Евлогиева Нотева, 2а кл., СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон", градПерникВтора награда
Антонио Мартинов Руменов, 1а кл., VI СОУ „Св. Кирил и Методий“,град ПерникТрета награда
Денислав Стоилов Владимиров, 2 кл., ОУ „Христо Ботев“, градБатановциВъв Втора категория 10-13 години са отличени следните рисунки:Първа награда
Ивайло Костадинов Пачов, 4е кл., ОУ „Св. Иван Рилски", градПерникВтора награда
Ива Руменова Асенова, 4г кл., СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон", градПерникТрета награда
Алекс Симеонов, 7а кл., VII ОУ „Г.С.Раковски“, град ПерникПобедителите ще бъдат наградени в 11.00 ч. на 28.10.2016 г. в Зала№2 на Съдебна палата град Перник от административнитеръководители на Окръжен, Административен и Районен съд Перник иОкръжна и Районна прокуратура Перник.Всички участници в конкурса ще получат грамоти.


