ОБЩЕСТВО

Фондация “Българска
памет” води сто българчета
в Брюксел
Инициативата на фондация „Българска памет” помага
на българите от историческата ни диаспора да изградят силно национално самочувствие, с нейна помощ се
полагат основите на икономическо сътрудничество и на
практика се прилагат европейските ценности

19 - 25 октомври 2017 г.
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Проверка на криминално
проявени

На 9 октомври, около 15:40 часа в град
Балчик е извършена
проверка на криминално проявените С.И.
(20 г.), В.И. (30 г.), С.Е.
(22 г.) и 24-годишния
П.Ж., и четиримата от

град Балчик. В хода на
проверката е установена ръчно свита цигара
и две полиетиленови
пликчета със суха тревна маса с тегло 0,9
грама, реагираща на
полевия тест на нар-

котичното вещество
канабис.
Четиримата мъже са
задържани в РУ МВР
Балчик.
По случая е образувано бързо полицейско
производство.

Пиян от с.Кранево

На 11 октомври,
около 14:05 часа в
с. Кранево, обл. Добрич е спрян за проверка лек автомобил
„Сеат” с добричка
регистрация.
При извършената

проверка за употреба
на алкохол с техническо средство, цифровата индикация
отчита наличието на
1,28 промила в издишания от водача
въздух.

С полицейска мярка за срок от 24 часа
е задържан П.Г. (44
г.) от с. Кранево.
По случая е образувано бързо полицейско производство.

Опожарена слама в с.Сенокос

На 2 октомври,
около 08:00 часа, е
получено съобщение
за пожар в стопански
двор на територията
на с. Сенокос, общ.

Сто българчета ще
сбъднат мечтата си да
видят Брюксел и да
прочетат на чист български език надписа
„Европейски парламент” благодарение на
фондация „Българска
памет” на 16 октомври.
Младежите, които са
избрани с конкурс по
време на традиционния есенен семинар
във Варна, организиран за 11-та поредна
година по инициатива
на председателя на
фондация „Българска памет” д-р Милен
Врабевски, са предимно от българската
общност в Албания,
има деца от Западните
Родопи, Македония,
Молдова, Сърбия, Украйна, Румъния.
З а 11 год и н и в

историческата ни диаспора в различни държави са се запознали
отблизо с българската
култура, миналото и
настоящето на България, с възможностите
за образование и професионално развитие,
достъпни благодарение на членството ни
в ЕС и са се убедили,
че могат да се гордеят
с това, че са българи.
Тази година мотото
на есенния семинар
във Варна бе „Поколение Европа – новата
вълна млади предприемачи”, на който гост
лектори бяха Моника
Панайотова - зам.-министър на Българското председателство на
Съвета на ЕС, Огнян
Златев - председател
на Представителството на Европейската

Зайдел“ и Богдан Мирчев, представител на
Фондация „Ханс Зайдел“ за България.
„Искаме младите
българи да са не само
с добро образование,
но и с висока мотивация, подкрепена от
уверено стт а, която
дава членството ни
в ЕС”, споделя д-р
Врабевски, носител на
„Гражданската награда“ на Европейския
парламент за изключителен принос за подоброто взаимно разбиране и интеграция
между гражданите на
ЕС.
Инициативат а на
фондация „Българска
памет” помага на българите от историческата ни диаспора да
изградят силно национално самочувствие, с

ценности.
„Тези млади хора,
които са елитът на
българските общности, са нашите бъдещи икономически и
културни мостове с
останалите европейски
страни”, убеден е д-р
Милен Врабевски.
Родолюбивите инициативи на фондация
„Българска памет” не
свършват дотук – неотдавна в София бе
открит паметникът на
Цар Симеон, създаден
по идея на д-р Милен
Врабевски.
Фондация „Българска памет” се грижи за
достъпността на изучаването на българския език за нашенчета в Македония, Молдова и други държави
с български общности,
за да могат младите ни

рамките на проекта
„Силна национална
идентичност – силна
европейска идентичност” над 5000 деца от

комисия в България,
д-р Клаус Физингер,
регионален директор
за Югоизточна Европа
на Фондация „Ханс

нейна помощ се полагат основите на икономическо сътрудничество и на практика се
прилагат европейските

сънародници да се гордеят с произхода си и
да усетят колко много
възможности имаш,
ако си българин.

Балчик. Огънят е
потушен от екипи
на РСПБЗН. Вследствие на пожара са
унищожени 942 броя
бали слама, всяка с

тегло около 440 кг.
По случая се работи
в условията на досъдебно производство
по описа на РУ МВР
Балчик.
/Б.Т./

Съдът в Балчик организира
кампания за популяризиране на
медиацията
Районен съд - Балчик
организира кампания
за популяризиране на
медиацията като способ
за доброволно, бързо и
евтино разрешаване на
възникнали спорове.
През месец ноември ще
се проведат традиционните за съда Дни на
медиацията, по време
на които пред граждани
ще бъдат разяснявани
възможностите на този
способ и начинът на
осъществяване на медиационната процедура.
Темата за медиацията, като начин за извънсъдебно решаване на
спорове, ще бъде представена и пред ученици
от Балчик в рамките на
Образователната програма „Съдебната власт
- информиран избор и
гражданско доверие.
Отворени съдилища и
прокуратури“, в която
съдът ще участва за
поредна година.
От 2012 г. насам в
Районен съд - Балчик
се реализира програма
„Спогодби“, която осигурява връзката между
съдебното производство и медиацията, и
предоставя възможност

на страните по съдебните дела да разрешат
доброволно споровете
си с помощта на медиатори. От съда отчитат
успешна работа на програмата, като коментират, че в малките населени места хората се
познават и медиацията
има добри предпоставки за развитие.
В края на септември председателят на
Районен съд - Балчик
Ивелина Велчева и
медиаторът Миглена
Йорданова се включиха
в национална конференция „Медиацията
в подкрепа на съда,
институциите и обществото“. Форумът бе организиран от Центъра
за спогодби и медиация
към Софийски районен
и Софийски градски
съд с подкрепата на
ВСС, като в него участваха представители на
съдилища от цялата
страна. Специални гости на събитието бяха
Виктор Шахтер - президент на Фондацията за
устойчиви инициативи
и развитие в областта
на върховенството на
закона - Сан Франци-

ско, САЩ и медиаторите от неговия екип
- Дженифър Брандт и
Дейвид Вайс, които
проведоха обучения на
съдии, медиатори и съдебни координатори.
По време на събитието
бе съпоставен международният опит на лекторите с този в България,
обсъдени бяха видовете
практики в различните
държави, както и прилагането на медиационни техники при сблъсък
с агресивна страна, при
безизходно положение
в позициите на страните, при дисбаланс на
силите на спорещите,
информира медиаторът
Миглена Йорданова.
„ М е ж д у н а р од н ат а
конференция създаде
позитивна нагласа у
участващите, че не са
сами в техните битки
за алтернативно разрешаване на спорове.
Обмяната на опит и
добри практики показа,
че РС-Балчик върви по
правилен път и създадената организация на работа е адекватна на тази
в страната“, коментира
след обучението съдия
Ивелина Велчева.

Клуб „Св.Марина“ в Несебър, Равадиново, Созопол и остров Анастасия-много хубаво време,чудесно настроение и незабравими моменти!
Фото: Деспина Маринова

