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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

СЪОБЩЕНИЕ 
Сдружение “Българско наследство” и 

Община Балчик 
организират по случай 

1 ноември - Деня на народните будители
СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ

на бесарабски българчета от Украйна и 
самодейци от НЧ “Васил Левски 1959”Балчик

в залата на читалището в кв.”Левски” 
на 1 ноември 2018 г. от 18.00 ч.

Вход: свободен  Софийският театър на Армията представи пред балчишката публика на 2 октомври драмата „Албена“ от 
Йордан Йовков.Очаквайте рецензия в следващия брой.                                                          Фото: Павлина ВАСИЛЕВА 

На 2.10.2018 г. Районен 
съд - Балчик бе домакин 
на работна среща, чия-
то цел бе взаимстване на 
идеи и добри практики за 
прилагане на медиацията 
и нейното популяризира-
не. Във форума участваха 
12 медиатори от гр. Варна 
и гр. Добрич. Гост на сре-
щата беше Хена Тукканен 
от гр. Оулу, Финландия 
– семеен съдия и медиа-
тор. Районен съд – Бал-

чик сподели своя опит за 
извънсъдебно решаване 
на спорове. Медиатори-
те обсъдиха приликите и 
разликите при прилага-
не на медиацията в двете 
страни. Разгледани бяха 
основни проблеми за лан-
сиране на Института за 
извънсъдебна спогодба. 
Работата на медиаторите 
за прилагане на Институ-
та за алтернативно реша-
ване на споровете от гр. 

В СУ „Христо Ботев” град Балчик тържествено 
бе открито първото за училището Детско 

полицейско управление с ученици от III “а” клас

Районен съд – Балчик 
продължава работата по 

популяризиране на медиацията

Варна със студенти и уче-
ници бе приета с интерес 
от присъстващите. Всич-
ки присъстващи се обеди-
ниха за необходимостта 
от продължаване на съв-
местната работа между 
съд, медиатори и адвока-
ти за популяризиране на 
медиацията. Районен съд 
– Балчик събра нови идеи 
за продължаването на по-
литиката си за популяри-
зиране на медиацията.

Присъстваха началникът 
и служители на Рaйонно 
управление Балчик: Начал-
ник Николай Митев; р-л на 
ДПУ Георги Ненчев Геор-
гиев; ипспекторите Георги 
Йорданов Георгиев; Стефан 
Станев Иванов; Здравко 
Иванов Дечев, както и зам.-
директорът Ани Иванова и 
родители. 
  Идеята на Детското поли-
цейско управление (ДПУ), 
е децата, забавлявайки се, 
да получават знания и уме-
ния за: опазване на своя жи-
вот и този на приятелите си, 
справяне в трудни ситуации 
с различни предизвикател-
ства в къщи, в училище, на 
улицата, в планината, на 
море, своите права и отго-
ворности пред обществото, 
работа в екип, уважение и 
толерантност към чуждо-
то мнение и различните от 
тях.
Програмата „Детско по-
лицейско управление” е 
предвидена за реализиране 
от служители на МВР от 

структурите на „Охрани-
телна полиция”, „Пътна 
полиция“ и „Криминал-
на полиция”, Българския 
Червен кръст, Българския 
младежки Червен кръст, 
Българския туристически 
съюз и духовни лица в съ-
ответните населени места. 
 Програмата е мобилна и 
отворена за нови идеи и 
допълнения. Формата на 
обучението по програмата 
е извънкласна.
 Заниманията се провеждат 
по предварително изготвен 
и утвърден от началника на 
РУ на МВР Балчик и дирек-
тора на училището г-н Ста-
нислав Николов по график 
(по образец) в рамките на 
един астрономически час 
веднъж седмично, счита-
но от първи октомври до 
първи юни на съответната 
учебна година. Теоретич-
ните занимания се провеж-
дат в училищна класна стая 
или в други подходящи по-
мещения. Практическите 
занимания се провеждат на 

открито, като преди всичко 
се следи за опазване живо-
та и здравето на децата.
 Цели на програмата:
§ ранна превенция на под-
растващите;
§ утвърждаване на цен-
ностно отношение към за-
коните в страната;
§ създаване на навици за 
безопасно поведение и взе-
мане на адекватни решения 
в определени ситуации;
§ изграждане на граждан-
ска позиция и развитие на 
гражданска компетентност;
§ стимулиране на прилеж-
ност и инициативност;
§ повишаване доверието 
към полицията.
 Подписа се споразуме-
ние между СУ „Христо 
Ботев”Балчик, в лицето на 
г-н Станислав Николов  и 
РУ на МВР Балчик, в ли-
цето на началника Николай 
Митев.
 Третокласниците, под ръ-
ководството на своя класен 
ръководител г-жа Свет-
ла Георгиева, положиха 

клетва да спазват етичния 
кодекс на доброволците, 
каквито ще бъдат и те. Обе-
щаха:
Да уважават и защитават 
хората;
Да познават и спазват зако-
ните и да не се примиряват 
с нарушенията;
Да се грижат за своята без-
опасност и тази на другите;
Да носят отговорност за 
своите постъпки;
Да развиват уменията си, да 
овладяват гнева и страха, 
да бъдат вежливи и добро-
намерени;
Да познават своите права и 
задължения;
Да отстояват правата си, 
без да засягат правата на 
другите;
Да не отминават зов за по-
мощ и винаги да бъдат го-
тови да помагат на хора в 
беда.
Да допринасям за приятел-
ството и партньорството в 
детския полицейски екип;
Да вярват в себе си и никога 
да не се предават.            БТ


