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Съдебна зала, адаптирана
за изслушване на деца по
наказателни и граждански
дела функционира в Райо-
нен съд Балчик.
Тя бе открита по повод
135-ата годишнина на съ-
да. В залата е създаден кът
за деца с удобни за тях ме-
бели, играчки, моливи и
блокчета за рисуване. В
дружелюбна среда те ще
дават показания по брако-
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разводни дела, по казуси
за домашно насилие и дру-
ги.
Оформянето на интериора
в нея, е постигнато, освен с
бюджетни средства, така и
чрез дарените от деца на
служители и приятели ку-
кли, фигурки от пластилин,
рисунки.
Така Районен съд Балчик
създава условия да се из-
бегне травмирането на де-

тската психика в процеса на
правораздаване, както и за
защита на правата и закон-
ните интереси на малолет-
ните и непълнолетните. Съ-
щевременно се повишават
гаранциите, че получената
от тях информация по кон-
кретния съдебен казус ще
бъде точна и пълна, съот-
ветно ще се приложи ефе-
ктивно правосъдие.
   Станислава КРЪСТЕВА

Над 80 гости посрещна Ра-
йонен съд Балчик по време
на организирания там Ден
на отворените врати, пос-
ветен на 135-ата годишни-
ната от създаването на инс-
титуцията. „Първите съдии
в страната и в Балчик след
Освобождението са гледа-
ли на правосъдието, като на
държавна функция от пър-
востепенна важност, чийто
основен правораздавате-
лен принцип е то да бъде
бързо, евтино и лесно дос-
тъпно, да предвижда бър-
зо удовлетворение на на-
кърненото право и интерес
на гражданите. Този прио-
ритет е запазен в Районен
съд Балчик и днес”, отбе-
ляза в слово към гостите
председателят на съда
Ивелина Велчева.
Сред гостите на събитието
беше Магдалена Лазарова
от Висшия съдебен съвет,
която изрази признател-
ност към всички поколения
юристи, които години са
изграждали облика на Бал-
чишкия районен съд и към
настоящите магистрати, ко-
ито продължават традици-
ите с професионализъм и
морал.
Съдия Галин Георгиев -
дългогодишен председател

на институцията, сподели
спомени за развитието на
съда в продължителния пе-
риод  под негово ръковод-
ство. Във фоайето на Съ-
дебна палата Балчик бе от-
крита изложба, посветена
на Кръстю Мирски – ро-
доначалник на съдебната
власт в града след Осво-
бождението. Представен бе
и новосъздаден албум за
историята на съда, екземп-
ляр от който Районен съд
Балчик ще подари на Вис-
шия съдебен съвет.
Присъстващите участваха
в откриването на адаптира-
ната съдебна зала за изслу-
шване на деца, създадена с
цел избягване на травми-
рането на психиката на не-
навършилите пълнолетие
деца.
Програмата продължи със
среща на тема „Медиация-
та като услуга, популяри-
зирана от Районен съд Бал-
чик“. Пред присъстващи-
те беше демонстрирана но-
вата програма за случайно
разпределение на делата и
новата интернет страница
на съда.
С проведения Ден на отво-
рените врати съдиите и съ-
дебните служители на Райо-
нен съд Балчик се надяват

да са създали предпоставка
за по–задълбочено опозна-
ване на съдебната система и
в частност на техния съд.
Официални гости на съби-
тието бяха Магдалена Ла-
зарова – член на Висшия
съдебен съвет и председа-
тел на Комисия „Публична
комуникация”, Камен Ива-
нов – член на Висшия съ-
дебен съвет и съдия Адри-
ана Панайотова – замест-
ник-председател на Окръ-
жен съд Добрич, Милена
Гунчева - председател на
Центъра за спогодби  и ме-
диация към Софийски ра-
йонен съд и други. Позд-
равления за празника бяха
получени от Сотир Цаца-
ров – главен прокурор на
Република България, Ва-
нухи Аракелян – предсе-
дател на Апелативен съд
Варна и Георги Милков –
пр едседател на УС на
Сдружение „Център на
НПО в Разград”. Предста-
вителят на Окръжен съд
Добрич съдия Адриана
Панайотова наблегна в по-
здравителната си реч на
бързото, качествено и не-
зависимо правосъдие, с ко-
ето Районен съд Балчик
може да се гордее.
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Начало на Деня на отворени врати в РС Балчик                      Фото: Юлита ХРИСТОВА

Юристи, с дял в 135-годишната история на балчишкият съд
Фото: Юлита ХРИСТОВА
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Първи октомври е Между-
народен ден на възрастните
хора. Това е датата на редо-
вни срещи в с. Оброчище
на пенсионерите от цялата
община Балчик.
    За мен това посещение на
селото беше възможност да
видя за първи път текето Ак
Язълъ Баба.
     През 2013 г. (може би яну-
ари) прочетох статия в мест-
ната преса за проекта за по-
добряване на туристически-
те атракции в община Балчик
– за реставрация и социали-
зация на три културни забе-
лежителности. Два обекта в
град Балчик – Старата мел-
ница и крепостта в кв. „Хори-
зонт”, а също така и Текето в
с. Оброчище.
   Сега можем да видим и ре-
зултатите от този проект.
Сградата на Старата мелница
е  във фаза на завършване. Го-
ляма работа е направена и в
Текето. За съжаление – много
малко в крепостта.
     Информация за Текето:
- Паметник на кул-
турата от местно значение -
 Изградено е във втората
половина на 16. век -
Култов комплекс на мюсюл-
мани  и християни. -
Основните сгради са тюр-
бето-гробница на мюсюл-
манския светец и имаретът
– манастирска кухня.
Текето не е само джамия и
само гробница, а - от втора-
та половина на 19. век - съ-
що и двуобреден молитвен
дом: на Ак Язълъ Баба и не-
говия християнски двойник
Св. Атанас.

     Това е било мястото,
където странстващите
мюсюлмани (дервиши) и
християните от различни
краища, можели да се по-
кланят и да отсядат.
Старата дервишка обител
се намира в покрайнините
на село Оброчище.
      Хората вярват, че мяс-
тото на Текето е заредено с
божествена енергия. Име-
то на селото не е случайно.
То идва от дума „оброк”,
тоест клетва към боговете.
Моето първо посещение на
Текето беше свързано с 1
октомври - Празника на
пенсионерите и затова не
осъзнах атмосферата на мя-
стото изцяло. Усетих енер-
гия не веднага, а след два
дена, когато спомените за
него започнаха да се връ-
щат в ума ми.
    Хората отдавна мислят
това място за мистично и
че каменната гробница е
способна да прави чудеса.
Затова ми се иска да отида
в Текето повторно, за да
се концентрирам на само-
то място. Мисля, че не бях
готова духовно за това по-
сещение. Не обредите са
важни в подобни места, ко-
ито са вече пълни с духа на
молитвите на други хора,
а настройването на сърце-
то ти за визита с цел въз-
приемане и осмисляне на
святото място „Ак Язълъ
Баба – Св.Атанас” в Обро-
чище.
  Сгради на културния
обект Текето: Тю р -
бе – солидна сграда с ви-

Ганчев, беше  много прия-
тен, и с вида си, и с програ-
мата си.
    Интересни бяха песните
и на хоровете от с.Стражи-
ца, с ръководител Димит-
ричка Ганчева и с.Кране-
во, с ръководител Николи-
на Стефанова.
   След концерта оркестъ-
рът на Галин Ганчев от
с.Дропла развесели с наро-
дни хора участниците в
празника, закопнели да по-
играят, както играе и сър-
цето им. Стана особено
оживено, когато запя Не-
вена Димитрова, Балчиш-
кият „Глас на България”,
дъщеря на Димитричка и
Галин Ганчеви. Имаше
почерпка от Общината за
повече от 200-те участни-
ци в празника, които бяха
специално поздравени от
кмета Николай Ангелов,
зам.-кмета Митко Петров,
зам.-кмета Стелиян Желе-
зов, Ангел Събев – пред-
седател на ОбС на пенсио-
нерите в Община Балчик.
    Този знак на уважение
беше приятен на всички
пенсионери, защото възра-
стните хора са винаги бла-
годарни за знаците на ува-
жение от страна на адми-
нистрацията и обществени-
те  деятели, и от постоян-
ните организатори  зам.-
председателите на ОбС на
пенсионерите Димка Мале-
ва, Иванка Игнатова и Со-
фка Кръстева.
    До нови срещи на свя-
тото място в с.Оброчище.

Людмила ПЕТРОВА

сочина 12 м. Това е седемс-
тенна постройка с преддве-
рие. Таванът и стените са из-
писани със стилизирани ор-
наменти в източен стил.
След реставриране те изг-
леждат  много ярки на бе-
лия  фон на стените.
     Имарет – по-ниска сгра-
да - само 5 м. висока. Има
ново покритие на тавана и
подменени дограми. Сега
това е много хубаво място
за срещи. Теренът е почти
подреден в момента.  Ис-
кам да вярвам, че обектът
ще бъде нова  атракция в
Общината, след завършва-
не на всички запланирани
подобрения.
    Манастир „Ак Язълъ
Баба – Св Атанас” е вклю-
чен в Националния регис-
тър на туристическите ат-
ракции в региона. В интер-
нет има интересна инфор-
мация за този молитвен
център.
Денят на възрастните хора
беше хубаво организиран:
имаше встъпително слово
и концерт. Певчески гру-
пи и солистки се стараеха
много да пеят от душа в то-
ва свято място, което е на-
истина  заредено с божест-
вена енергия.
Хорът за народни песни от
с.Гурково, с диригент Ма-
гдалена Христова, както
винаги беше с интересна
програма и ни зарадва със
своето изпълнение. Тези
участници са винаги под-
готвени и пеят хубаво.
Смесеният  хор от с. Дроп-
ла, с ръководител Галин

Кметът Николай Ангелов, зам.-кметовете Митко Петров и Стелиян Железов гостуваха на пенсионерския празник
в с. Оброчище                                                                                                                    Фото: Юлита ХРИСТОВА

“Гласът на България” - Невена Димитрова от Балчик пее на пенсионерското хоро, водено от председателя на ОбС
на пенсионерите Ангел Събев.                                                                                           Фото: Юлита ХРИСТОВА


