
 
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

На 28.10.2016 г. в Съдебната палата град Перник за четвърта поредна година се 
проведе инициативата “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” за граждани, журналисти и 
институции. 

Посетителите бяха посрещнати на партера от изложба с рисунки на ученици от 
1-и до 7-и клас, участвали в конкурс за рисунка-илюстрация на тема „Аз спазвам 
законите“. Преподавателят в Школата по съвременно изобразително изкуство към 
Народно читалище „Миньор 2005“, г-жа Йоана Николова, разгледа постъпилите 
шестдесет и седем рисунки и определи призьорите в две възрастови групи: 

 
Категория 7-9 години:             Категория 10-13 години: 

1-о място – Мария Нотева, 2 клас   1-о място – Ивайло Пачов, 4 клас 
2-о място – Антонио Руменов, 1 клас   2-о място – Ива Асенова, 4 клас 
3-о място – Денислав Владимиров, 2 клас  3-о място – Алекс Симеонов, 7 клас 

 

            
 

В обявения конкурс за есе на тема: „Дават ли ни законите свобода?“ участваха 
двадесет и двама ученици от 8-и до 12-и клас. Комисия в състав г-жа Галина Методиева 
– учител по български език в ОУ „Христо Смирненски“ град Радомир, г-жа Даниела 
Банкова – прокурор в Районна прокуратура Перник и г-жа Ивета Иванова – младши 
съдия в Окръжен съд Перник класира най-добре представилите: 

 
1-о място – Борислава Борисова, 12 клас, ТПГ "Никола Йонков Вапцаров", град Радомир 
2-о място – Сабина Радулова, 9 клас, ГПЧЕ „Симеон Радев“, град Перник 
3-о място – Десислава Иванова, 12 клас, ПГИ град Перник 
  
 Административните ръководители на всички съдебни институции в Съдебна 
палата град Перник наградиха победителите пред погледите на техните родители, 
приятели, граждани и медии. 
 

   
 



През целия ден посетителите можеха да се запознаят с основните функции на 
отделни служби и звена на Окръжен, Районен и Административен съд – Перник и 
Окръжна и Районна прокуратура град Перник чрез специално създаден за Деня на 
отворените врати филм, който бе прожектиран на мултимедиен екран във фоайето на 
Съдебната палата. 

 

                  
 

Ученици от 11-и клас на ГПЧЕ „Симеон Радев“ град Перник подготвиха и 
представиха симулативен съдебен процес по действителен случай за повреждане на 
чужда движима вещ от непълнолетно лице. Демонстрацията на съдебен процес бе 
своеобразно обобщение на реализираната през изминалата учебна 2015/2016 година с 
участието на всички съдебни органи в Съдебна палата град Перник образователна 
програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“ и начало на продължението й през новата учебна 2016/2017 
година. 

 

              
 

 Инициативата Ден на отворените врати в Съдебна палата град Перник се 
провежда при значителен интерес като все повече млади хора взимат участие в нея и 
се запознават със съдебните институции и юридическата професия, със своите права и 
задължения на свободни граждани. 

 
 
       

 


