ОБЩЕСТВО

16 ноември - Международен
ден на толерантността

В библиотеката на НЧ „Паисий Хилендарски 1870“
Балчик

На 16 ноември 1996 г.
на Общо събрание на
ООН е приета Декларация за принципите на
толерантността. Като
член първи е залегнала
дефиницията на това
що е то толерантност .
Толерантност означава
уважение, приемане и
разбиране на богатото
многообразие от култури в нашия свят, на
всички форми на самоизява и способите за
проява на човешката
индивидуалност.

За да има толерантност
– трябва да има знания,
откритост, общуване и
свободата на мисълта,
съвестта и убежденията.
Толерантност – това
е хармония в многообразието. Това не е
само морален дълг, но
и политическа и правна
потребност. Нетърпимостта е противоположното на толерантността.
На нетърпимостта се
противодейства
чрез
възпитание в дух на
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Окръжен съд - Добрич оправда
подсъдим по дело за грабеж

Състав на Окръжен съд
- Добрич призна за невиновен подсъдим по дело
за грабеж. Съдът измени
и наложената му мярка за
неотклонение - от „задържане под стража“ в „подписка“, като разпореди
мъжът да бъде незабавно
освободен още в съдебната зала.
29-годишния Ганчо Г.
беше оправдан по повдигнатото му обвинение, че
в периода 5-7 май 2016г.,
в Добрич, при условията
на опасен рецидив и продължавано престъпление,
е ограбил две жени, като
употребил за това заплашване чрез насочване на
газов пистолет към потърпевшите. От едната жена
толерантност. „Възпи- обществена подкрепа - бил отнет мобилен телетанието в дух на толе- Балчик и от Център за фон заедно със СИМ каррантност започва с обу- специална образовател- та, на обща стойност 62

чаването на хората на
това, в какво се състоят
техните общи права и
свободи, за да се осигури осъществяването
на тези права, и с поощрение на стремежа към
защита на правата на
другите. „.
Многообразието в
света ни учи да сме толерантни, показва ни
колко е пъстър животът
и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.
Децата от Център за

на подкрепа „Академик
Тодор Самодумов”- с.
Кранево
отбелязаха този ден. Библиотечен
специалист
от НЧ „П. Хилендарски-1870” изнесе беседа „Светът е за всички”,
представи им мултимедийна презентация за
приятелството.
В края на всяка среща
участниците се хващаха
за ръце и заявяваха желанието си за толерантност и приятелство.
Иванка ТОМОВА

Галин Радков – глухонямото безработно
момче, уволнено дисциплинарно!

5

лв., а от другата 250 лева.
Пострадалите, които работели като проститутки
на околовръстния път в
Добрич, първоначално не
съобщили в полицията за
извършения грабеж. За
него се разбрало около
месец по-късно, когато
при специализирана полицейска акция едната
от тях била установена
да проституира в същия
район и била отведена в
полицията за съставяне
на предупредителен протокол. В една от стаите
на полицейското управление тя видяла табло
със снимки на издирвани
лица, сред които била и
снимката на подсъдимия.
Тогава жената разказала
пред органите на реда за
грабежа, като заявила, че е
разпознала нападателя си

Пиян от Стражица
На 1 септември, около
00:300 часа по главен
път I-9 в района на град
Балчик е спрян за проверка лек автомобил
„Хонда” с варненска регистрация, управляван
от А.Б. (31 г.) от с. Стражица, обл. Добрич. При
извършената проверка

за употреба на алкохол
с техническо средство,
цифровата индикация
отчита наличието на
1,99 промила в издишания от водача въздух.
Задържан за 24 часа.
По случая е образувано
бързо полицейско производство.

Шофьор на „Опел”
от Балчик – с канабис
На 3 октомври, около
16:40 часа в района на
местността „Тузлата”
в землището на град
Балчик е извършена
проверка на лек автомобил „Опел” с добричка регистрация. В хода
на проверката в МПС е
установена суха тревна маса с тегло 1 грам,

реагиращо на полевия
тест на наркотичното
вещество канабис. С
полицейска мярка за
срок от 24 часа е задържан 30-годишен мъж от
град Балчик, криминално проявен. По случая е
образувано бързо полицейско производство.

На 10 октомври, около
16:30 часа в град Балчик е спрян за проверка
лек автомобил „Джип”
с добричка регистрация. При извършената
проверка за употреба
на алкохол с техническо средство, цифровата
индикация отчита нали-

чието на 2,44 промила
в издишания от водача
въздух.
С полицейска мярка
за срок от 24 часа е задържан 43-годишният
водач на МПС от град
Балчик. По случая е
образувано бързо полицейско производство.

в лицето на подсъдимия.
Окръжният съд прецени
обаче, че в хода на делото
не е доказано по безспорен начин, че 29-годишният мъж е автор на престъплението, за което му
е повдигнато обвинение.
Мотивите за оправдателната присъда ще бъдат
изготвени в законоустановения срок.
С постановения съдебен
акт се отхвърлят и предявените от двете жени
граждански искове за сумите от 5000 лева за причинени неимуществени
вреди, както и исканите
обезщетения за нанесените им имуществени вреди.
Присъдата на Окръжен
съд - Добрич подлежи на
обжалване и протест пред
Апелативен съд - Варна.
/Б.Т./

Кражба на
пари и
документи в
Балчик
На 18 октомври, около
11:25 часа е получено
съобщение за извършена кражба от частен
имот на територията
на град Балчик. Установено е, че неизвестен
извършител е проникнал в къщата през незаключена входна врата.
По данни на тъжителя
е извършена кражба на
дамски портфейл с намиращите се в него лични документи, сумата от
300 лева и 70 евро. По
случая е образувано досъдебно производство.

Проверка на
наркотизиран
Пиян шофьор в Балчик, спрян
шофьор от
от полицията
Балчик

„Уволниха ме! Аз съм
глухоням по инвалидност. Всъщност, оказа се,
че могат да ме уволнят,
въпреки закона, който им
го забранява. И то дисциплинарно. Защото те са
над закона”, това сподели
тази вечер в социалната мрежа Галин Радков.
Днес той е уволнен дисциплинарно от Ботаническата градина в Балчик
със заповед на ректора на
Софийския университет
„Св. Кл. Охридски”.
В Балчик, а и не само
там, познават Галин. Той
работи в Ботаническата
градина от 1997 г. и е добавил 1500 вида кактуси
от цял свят лично, чрез
труд и контакти. Тепърва
се надига недоволството
на хората в града, споделиха балчиклии, които са
възмутени от случилото
се с Галин.
„Справедливост ли? Със
заповед от ректора на

СУ. Искам да го попитам
този човек дали изобщо
е прочел под какво се
подписва, дали изобщо
ме познава, дали знае за
качествата ми. Толкова
години всеотдайност и
труд. А, аз обичам всяко
едно цвете от Ботаническа градина Балчик,
сектор “Кактуси и сукуленти”, защото във всяко
едно живее част от моята
душа. Заслужих ли това
отношение от нашата
мила Родина? Толкова
труд. Аз обичам това
място и отдадох половината си живот на него.
Кой ще ме защити мен..
от тях? Освен, че е тъжно, но и страшно, защото
всевластниците вече не
се плашат от нищо и нямат грам човечност. Е да,
аз съм глухонямо момче отдало сърцето си на
Ботаническата градина в
Балчик, а вече съм безработно глухонямо мом-

че!”, написа Галин.
Все пак се надявам на
справедливост. Познавам
момчето и случая. Исках
да разглася случая, но
Галин не ми позволи. И
той се надяваше, че ще се
отнесат с него справедливо и изведнъж изчезна от
Ботаническата градина в
Балчик. Официално отговаряха, че бил командирован в Ботаническата
градина във Варна. Случаят с Галин е само една
брънка от лошото, което
се случва в Балчик. То
ни кара да се чувстваме
безсилни при нагнетените отношения между
УБГ и ДКИ КЦ „Двореца“, да се срамуваме от
двете каси, които събират
пари за двете институции
и не можем да обясним
на туристите, че Община
Балчик не може да оправи тези неразбории, вече
повече от 10 години, че
не взема пари от входни-

те билети, а е длъжна да
поддържа пътищата, инфраструктурата въобще,
ток и вода на Двореца.
За балчиклии Дворецът
е едно цяло, но за софиянци това са два големи
източника за пари, които
отиват към Министерство на културата и Софийския университет.
От тук можете да съдите,
че и на Галин не ще му
се помогне. Тук малките неща, вкл. съдбата на
малкия човек Галин, се
управляват от големите
интереси.
Моите сайтове се следят
и когато започнах малко
разследване за причините на това уволнение, ме
блокираха и веднага ми
отговориха с неприязън и
отказ да пуснат безплатно
в градината бесарабски
българи, гости на общината, участници в Балчишкия форум „Българско наследство“.

Младеж от Оброчище се
вихри в „Албена”
След проведени ОИМ
и ПСД от служители
на РУ МВР Албена е
задържан криминално
проявен мъж на 19-годиени от с. Оброчище,
обл. Добрич. В хода на
работа е установено,
че същия е извършител
на взломна кражба от
частен имот на територията на с. Оброчище,
извършена за времето
от 26 септември до 28
септември т.г. Припомняме, че при взломявнето на частни имот,
бе извършена кражба

на електрическа косачка,
електрически
култиватор, два броя
електрически бормашини, ъглошлайф и елелтрически проводници
с дължина около 100
метра. Част от вещите
обект на посегателството са установени и иззети по надлежния ред.
Материалите са докладвани на РП Балчик.
Работата по установяване и документиране на
цялостната престъпна
дейност на извършителя продължава.

На 23 октомври, около
23:10 часа в град Балчик е спрян за проверка
лек автомобил „Рено” с
добричка регистрация,
управляван от 20-годишен мъж от град Балчик. При последвалата
проверка на водача на
автомобила за употреба
на наркотични и упойващи вещества, тестът
отчита положителен резултат за употребата на
канабис, амфетамин и
метаафметамин. Задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо
полицейско производство.

Незаконно
ползване на
дебитна карта

На 24 октомври, около 12:00 часа се тъжи
52-годишна жена от
град Балчик. По данни
на тъжителката, неизвестен извършител е
използвал данните от
Кражба на мотопед в „Албена” дебитната й карта, като
е извършил теглене на
На 9 октомври, около к.к. „Албена”.
сумата от 80 лева. По
10:45 часа е получено По случая е образувано
случая е образувано досъобщение за извърше- досъдебно
производсъдебно производство.
на кражба на мотопед от ство.

