
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

На 25.10.2016 г., г-жа Йоана Николова - преподавател в Школата по 
съвременно изобразително изкуство към Народно читалище „Миньор 
2005“ разгледа и оцени подадените рисунки в обявения конкурс за 
рисунка - илюстрация на тема „Аз спазвам законите“. В обявения срок са 
подадени за участие шестдесет и седем рисунки на ученици от 1-и до 7-и 
клас от град Перник, град Батановци и град Радомир. Участниците са 
разделени в две категории - 7-9 години и 10-13 години. 

В Първа категория 7-9 години са отличени следните рисунки: 

Първа награда 

М. Е. Н., 2а кл., СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон”, град Перник 

Втора награда 

А. М. Р., 1а кл., VI СОУ „Св. Кирил и Методий“, град Перник 

Трета награда 

Д. С. В., 2 кл., ОУ „Христо Ботев“, град Батановци 

Във Втора категория 10-13 години са отличени следните рисунки: 

Първа награда 

И. К. П., 4е кл., ОУ „Св. Иван Рилски", град Перник 

Втора награда 

И. Р. А., 4г кл., СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон", град Перник 

Трета награда 

А. С., 7а кл., VII ОУ „Г.С.Раковски“, град Перник 

Комисия в състав г-жа Галина Методиева - учител по български 
език в ОУ „Христо Смирненски“ град Радомир, г-жа Ивета Иванова - 
младши съдия в Окръжен съд Перник и г-жа Даниела Банкова - младши 
прокурор в Районна прокуратура Перник, разгледа и оцени постъпилите 
есета в обявения конкурс за есе на тема „Дават ли ни законите свобода?“. 
В обявения срок са подадени за участие двадесет и две 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 

Б. Б. Б., 12б кл., ТПГ "Никола Йонков Вапцаров”, град Радомир 

Втора награда 

С. А. Р., 9г кл., ГПЧЕ „Симеон Раддев“, град Перник Трета награда 



Д. Б. И., 12 кл., Професионална гимназия по икономика, град Перник 

Победителите ще бъдат наградени в 11.00 ч. на 28.10.2016 г. в Зала 
№2 на Съдебна палата град Перник от административните 
ръководители на Окръжен, Административен и Районен съд Перник и 
Окръжна и Районна прокуратура Перник. 

Всички участници в конкурса ще получат грамоти. 


