ОБЩЕСТВО
С проект за 1 млн. лв. “Никос-Хранинженеринг” –
Добрич разширява производството си и разкрива
работни места

Състав на Окръжния съд
в Добрич допусна предаването на български
гражданин в Полша с цел
провеждане на наказателно преследване срещу
него. 53-годишният мъж
е бил обявен за международно издирване с Европейска заповед за арест,
издадена от Окръжния
съд в полския град Гданск. Полските власти са
посочили, че български-

ят гражданин се издирва
във връзка с разследване
за склоняване на други
лица към проституция с
цел получаване на финансова печалба и облаги от
това, както и за трафик
на хора. За визираните
в Европейската заповед
за арест престъпления,
полското законодателство
предвижда наказание лишаване от свобода за срок
до 15 години.

Пред Окръжния съд в
Добрич мъжът даде съгласие доброволно да
бъде предаден на полските власти за провеждане
на наказателно производство срещу него. Той декларира, че не се отказва
от принципа на особеността, което означава,
че в Полша не може да
бъде разследван и съден
за друго престъпление,
освен за посочените в

Европейската заповед за
арест. Полските власти са
предоставили и гаранции,
че след изслушването на
53-годишния мъж той ще
бъде върнат в България за
изтърпяване на евентуално постановено от полски
съд наказание лишаване
от свобода или мярка задържане под стража.
Европейската заповед за
арест, засягаща българския гражданин, е била
издадена на 26 ноември
2019 година. На 18 декември същата година той е
бил установен и задържан
в Районното управление
на полицията в Балчик, а
от 20 декември е с мярка
за неотклонение задържане под стража.
Днес
съдебният състав потвърди наложената му мярка
и разпореди задържаният
да бъде приведен в Затвора - Варна до фактическото му предаване на
полската държава.
Постановеното от Окръжния съд решение е
окончателно и не подлежи на обжалване.

Бабинден в Бесарабия се празнува на 21 януари
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Забраняват движението на коли по
Дамбата в Балчик

Рестриктивни мерки за
колите по крайбрежната
алея в Балчик се очаква да бъдат въведени от
следващата седмица.
“Няма да позволя паркиране по новоремонтираната дамба”, заяви кметът
Николай Ангелов. Той
съобщи, че ще ограничи
движението на автомобили в частта пред Двореца.
“Стана анархия при паркирането и ползването
на тази крайбрежна алея.
Има и плаж пред Двореца. Много хора решиха,
че могат да ходят с колите си и да спират почти на
самия плаж”, заяви Ангелов.
Обясни, че администрацията се съобразява с
това, че има крайбреж-

ни ресторанти и хотели.
“Предупреждавам, че от
следващата седмица ще
има рестриктивни мерки по пропускателния
режим по крайбрежната
алея. В тази част ние сме
забранили движението,
но ще ограничим и движението пред Двореца”,
каза кметът.
Съобщи, че се чакат конструктивни предложения
от представителите на
бизнеса по крайбрежната
алея. ” Чакаме предложения от бизнеса, за да
направим ограничен, но
урегулиран достъп. Дано
ни дадат вариант, от който всички да са доволни.
Ако не ни дадат такъв
вариант, ще забраня движението по крайбрежната

алея през светлата част на
денонощието. И то с крути мерки – не с бариера, а
с поставяне на недвижими препятствия”, заяви
още Николай Ангелов.
Ако няма конструктивни
предложения, може да се
наложи хотелите и ресторантите в района да бъдат
обслужвани само през
тъмната част на денонощието.
„Ние искаме да осигурим
не само спокойствието на
плажуващите, но и безопасността им. Има малки
деца и пресичащи хора,
слънцето и морето води
до намаляване на вниманието и вероятността от
нещастни случаи е голяма“, посочи още Ангелов.
Снимка: БНР

Общински фонд ще подпомага двойки с
репродуктивни проблеми в Балчик

Женският народен хор от град Твардица, Молдова, с диригент Галина Желяпова,
празнува Бабинден.
Фото: Ирина БОГОЕВА
По-рано не е имало родилни домове и задълженията на съвременния лекар-акушер изпълнявала
специално подготвена за
това жена, която наричали
Баба. Този празник е посветен на тази Баба, която
помагала на родилката да
роди детето си.
Още преди изгрев слънце
майките с деца от една до
тригодишна възраст отиват на чешмата да налеят
прясна вода. В котлето с
водата пускат стрък босилек или здравец. Вземат
калъп сапун и една нова
кърпа и се отправят към
дома на бабата да й „полеят“. Обредното поливане
на бабата-акушерка се извършва под плодно дърво
в градината, върху дръвника или отпред на стълбите.
Всяка жена подава на бабата сапуна, полива й вода
да се измие и я дарява с
пешкира, който е донесла.
Бабата закичва невестата
с китка здравец, вързана
с „мартеничка“ – червен
и бял конец. Често при
поливането бабата хвърля
със шепите си вода нагоре
и подскача три пъти, като
изрича: „Да рипкат децата
и да станат бели и черве-

ни! Колкото капки, толкоз случаи сексуален симво- ВМК Актив Одеса, Украйна
берекет и здраве!“
личен смисъл.
След поливането жените Честит празник!
даряват бабата с ризи, чорапи, платно, които премятат на дясното й рамо. От
своя страна, бабата връзва на дясната ръчичка на
децата, които е отродила
(„хванала“) червено и бяло
конче със сребърна монета
и също им дава чорапки
и ризки. На обед булките и невестите се събират
на празнично угощение в
дома на бабата-акушерка.
Всяка жена носи прясна
погача, баница, варена или
печена кокошка и бъклица
с ракия или вино. Целува
ръка на бабата и й подава
подноса с храната. Дъщерите и снахите на бабата
подреждат дълга и богата
трапеза, около която сядат всички присъстващи.
Започва весело и буйно
пиршество, придружено с
песни, танци и понякога
с твърде пиперливи и разюздани закачки и сценки.
Често бабата поставя около врата си наниз от чер- Новият кметски наместник в
вени чушки и с керемида
кади под полите на же- с.Тригорци г-жа Цанка Колева, организините, за да раждат повече ра Бабинден за жените от селото и тандеца. Наричанията и при- ците са с приоритет. Фото: Интернет
певките имат в повечето

Правилник за финансово
подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми от
община Балчик предстои
да приеме Общинският
съвет в петък на редовната общинска сесия.
Предложението е на
председателя на ОбС Николай Колев. Проектът за
правилник е публикуван
в сайта на Общината за
едномесечно обществено
обсъждане, което започва
от 21 януари.
„В последните години
се наблюдава тенденция
на отрицателен демографски прираст в нашата страна и неотменно
първо място по ниска
раждаемост на глава на
населението по всички
статистики в сравнение
с други страни в Европа и света – се посочва
в проекта за правилник.
-Тревожен факт е сни-

жаването на възрастовата граница сред жените,
които не могат да родят
свое дете по естествен
биологичен път. Усилията на държавата не са
достатъчни за справянето
с безплодието, затова все
повече общини в България основават общински
фондове за ин витро оплождане. Високите цени
на лекарствата, манипулациите и все още ниската ефективност на процедурите не позволяват
на много двойки да имат
свое бебе. Това налага
търсенето на финансови
средства за подпомагане
на двойките с репродуктивни проблеми”.
С предложения правилник се определят редът,
условията и процедурите
на финансово подпомагане на семейства и двойки
с репродуктивни проблеми, жители на община

Балчик. Средствата ще
бъдат предвидени в бюджета на Белия град.
Кандидатстващите
за
подпомагане трябва да
са български граждани,
притежаващи
адресна
регистрация с постоянен
и/ или настоящ адрес в
община Балчик и нейни
жители през последните
три години. Те трябва да
имат доказан стерилитет.
Всяка двойка има право
да кандидатства за отпускане на средства за един
опит в рамките на една
календарна година. Средствата се определят индивидуално и са в размер
до 3000 лв. на заявител за
един опит. Всяка двойка
има право на подпомагане до три опита. В рамките на една календарна
година се финансират не
повече от 5 двойки.
Про Нюз Добрич

