
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 17.11.2017 г. от 10.00 ч. в Съдебната палата в град Перник ще се
проведе „Ден на отворените врати“. Инициативата е насочена към всички,
които желаят да се запознаят със структурата и функциите на съдебните
институции в нея и със спецификата на работата на магистратите и
съдебните служители. На мултимедиен екран, разположен на партера на
Съдебната палата, през целия ден ще бъдат прожектирани филми, чрез
които ще се популяризира дейността на съдебните институции, както и
алтернативното решаване на спорове.

Инициативата „Ден на отворените врати“ е вече традиция и се
провежда всяка година с цел да популяризира ролята и прозрачността в
дейността на съдебните институции в Република България и да съдейства
за по-добра информираност на гражданите и повишаване на доверието им
към съдебната система. През настоящата година деня на отворените врати
поставя акцент върху медиацията, като съвременен подход за решаване на
споровете между гражданите. Проявата е част и от националната
инициатива „Седмица на медиацията 15-18.11.2017г.“

От 11.00 ч. в Зала №2 административните ръководители на Окръжен
съд – Перник, Районен съд – Перник, Окръжна  прокуратура – Перник и
Районна прокуратура - Перник ще наградят победителите в обявеният
конкурс за есе на тема „И най – лошото споразумение е по-добро от най-
доброто съдебно решение“ за ученици от 8-и до 12-и клас на средните
училища в област Перник. Победителите ще бъдат предварително обявени
на 16.11.2017 г. на интернет страниците на съдебните институции.

В 11.15ч. ще бъде изнесена лекция на тема:“Медиация или съдебно
решение“ с лектор адв. Свилена Димитрова – Заместник председател на
Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС.

От 11.30 ч. в зала №2 учениците от Гимназия с преподаване на
чужди езици „Симеон Радев“ гр. Перник ще представят демонстрация на
симулативен съдебен процес с предмет противозаконно повреждане на
чужда движима вещ – чл. 216, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1 от НК.

От 13.30 ч. ще се проведе работна среща на медиатори от град
Перник с представители на Центъра за спогодби и медиация към Софийски
районен съд и Софийски градски съд, и административните ръководители
на органите на съдебната власт.

От 14.30 ч. в зала №2 административните ръководители ще се
срещнат с граждани и журналисти.

Темите по медиация ще бъдат представени в сътрудничество с
Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски
градски съд.


