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стартира „Национална изложба с
комикси“, която е част от Националната кампания
за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА
ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ на СОНИК СТАРТ.

            Цели на кампанията са:
•Създаване на повече възможности за

утвърждаване на позитивния модел на възпитание
както в семейството, така и в обществото,като цяло;

•Промяна на обществените нагласи, произтичащи
от различието (пол; раса; етническа
принадлежност; физически белези и т.н.) и
създаване на междукултурно единство и уважение
на различното мнение, на многообразието;

•Насърчаване толерантно и солидарно
отношение между поколенията - децата,
младежите, възрастните и спрямо другите т.н.
„различните хора”, както и към природата и
животните;

•Подкрепа на социалното включване на уязвими групи;
•Формиране на активно отношение на

обществените нагласи към толерантността във
всичките й многолики проявления и насърчаване
на поведение на разбирателство и ненасилие.

В конкурса взеха участие 71 творци, чиито
проекти са класирани в четири категории:
Категория 18+; Категория I-IV клас; Категория V-
VIII клас; Категория IX-X клас.

Авторите на отличените творби са наградени, а
всички участници в конкурса получиха грамоти.

Националната изложба, ще бъде експонирана в
минимум 30 града в страната, която ще продължи
своето турне до края на 2016 г.

 СОНИК СТАРТ реализира редица дейности и
каузи със социална значимост, а „Национална
изложба с комикси“ ще осигури добрия старт на
въображението, работата и идеите на младите хора.

 От 23 май 2016г изложбата ще  бъде  експонирана
в град Балчик  по  училища и читалища.

Правителството одоб-
ри първия пакет с про-
мени в Закона за съдеб-
ната власт. Предлага се
пряк избор на членове на
Висшия съдебен съвет от
магистратската квота с
тайно гласуване. Реше-
нията за назначаване, по-
вишаване и освобожда-
ване на магистрати да се
вземат самостоятелно от
колегията на съдиите и
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Екатерина Захариева - министър на
правосъдието.                              Фото:  Novinite.bg

колегията на прокуро-
рите и следователите при
условия на явен вот и без
„въздържал се”, обяви
правосъдният министър
Екатерина Захариева.

Няма да се допуска
членовете на ВСС, които
представляват прокуро-
рите и следователите, да
участват в решаването на
кадрови и дисциплинар-
ни въпроси на съдиите и

обратно. Законопроектът
ограничава възможност-
та за влияние от страна на
парламентарно предста-
вените политически пар-
тии, чрез въвеждане на
квалифицирано мнозин-
ство от 8 гласа за съдийс-
ката и 6 за прокурорска-
та колегия. По този начин
на първо място се гаран-
тира, че само парламен-
тарната квота няма да мо-
же сама да взима такива
въпроси.

Така се изпълнява и
препоръката на Венеци-
анската комисия, изоб-
що критиките, че с про-
мените в Конституцията
не се даде достатъчно га-
ранция, особено за съ-
дийската квота, че съдии
избирани от съдии, всъ-
щност ще имат основна-
та тежест при взимането
на кадровите решения.

Отхвърля се предложени-
ето членовете на сегаш-
ния състав на ВСС да из-
пълняват правомощията
си до избирането на нов
състав. Захариева обяс-
ни, че това противоречи
на Конституцията. Има
няколко решения на Кон-
ституционния съд, които
излишно подчертават, че
конституционно опреде-
лен мандат не може да се
удължава със закон, то-
ест, когато изтече манда-
тът, тогава приключва и
мандатът на органа. За-
това и сме предвидили и
достатъчно дълги сроко-
ве за започване на про-
цедурата, така че да не се
блокира работата после.

Не по-рано от осем ме-
сеца и не по късно от
шест. В отговор на кри-
тиките в доклада на Евро-
пейската комисия се пре-

движдат постоянни коми-
сии по атестиране към
всяка от двете колегии на
ВСС. В тях е предвидено
да участват действащи
магистрати, избирани от
Пленумите на Върховния
касационен съд и Върхо-
вния административен
съд и съответно - от Вър-
ховна касационна проку-
ратура, Върховна адми-
нистративна прокурату-
ра и Националната след-
ствена служба.

Правителството одобри
и проекта на Меморандум
за разбирателство между
министерствата на отбра-
ната на България, Естония,
Латвия, Литва, Полша, Ру-
мъния и Върховния Щаб
на съюзническите сили в
Европа, относно щабните
елементи за интегриране
на силите на НАТО.

Novinite.bg

С повишаване на тем-
пературите много хора
организират излети сред
природата, други почи-
стват от растителни отпа-
дъци своите дворове, ли-
вади или ниви, трети по-
дрязват лозовите и ово-
щните насаждения. Чес-
то тези дейности са съп-
роводени с палене на
огън за изгаряне на рас-
тителните отпадъци.
Случва се така, че хора-
та подценяват обстанов-
ката и забравят за проти-
вопожарните правила.
Това води до запалвания,
които трудно се контро-
лират. Повечето от тях
прерастват в пожари.
Пожарите се предизвик-
ват и от небрежно зах-
върлена цигара, умиш-
лено опожаряване на су-
хите тревни площи или
детска игра с огън.

С най - голям процент
са пожарите възникнали
поради небрежно бора-
вене с открит огън. За  да
се избегнат подобни слу-
чаи не трябва да се до-
пуска паленето на открит
огън на пожароопасни
места.

Отпадъците трябва да
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се изгарят в негорими
съдове или в пожарообе-
зопасени огнища, отсто-
ящи на безопасни разс-
тояния от съседни сгра-
ди, горими материали,
предмети и обекти.  При
поява на вятър огънят
трябва да бъде изгасен
незабавно.

В никакъв случай не
трябва да се оставя запа-
лен огън без постоянно
наблюдение до пълното
му изгасване. Останала-
та жарава трябва да се
доизгаси с вода, пясък,
пръст.

Родители, хубавото вре-
ме предразполага децата
към игри на открито.  Не
допускайте децата да игра-
ят с огнеизточници и да па-
лят огньове.  Понякога те-
зи игри имат трагичен и
дори фатален край.

За ограничаване на то-
зи вид пожари РС"ПБЗН"
- Балчик обръща сериоз-
но внимание на всички
собственици на имоти,
земеделски стопани, па-
стири, както и на всички
граждани, като ги умоля-
ва стриктно да спазват
установените противо-
пожарни правила, а

именно:
- горимите отпадъци по

възможност да се изхвър-
лят на сметища или др. оп-
ределени за целта места;

- да се наблюдават по-
стоянно местата за изга-
ряне на растителни отпа-
дъци, като се осигурят с
подръчни средства за га-
сене /съд с вода, лопати,
мотики, тупалки  и др./;

- след изгаряне на от-
падъците, огнището да
се загаси с вода или зат-
рупа с пръст;

- да не се допускат де-
ца да играят в близост до
огъня, или с кибрит и др.
запалителни средства;

- да не се изхвърлят не-
изгасени цигари в сухи
треви, полезащитни по-
яси и треви;

- надеждно да се зага-
сят угарките и клечките
от кибрит;

- да не се допуска уми-
шлено опожаряване на
сухи треви;

- да не се пали огън при
ветровито време;

- в горите и местата за
отдих да се пали огън са-
мо на обозначените и по-
жарообезопасени места;

 - да не се оставя запа-

лен огън без наблюдение.
Огнеборците съветват:

- да не се изхвърлят неза-
гасени клечки кибрит и
цигари в сухата тревна
растителност и в гората;

- изгарянето на расти-
телните отпадъци от по-
чистването на земеделс-
ките земи да става само
на определени за тази
цел места и при посто-
янно наблюдение до пъл-
ното изгасване на огъня;

 - да не се пали огън на
по-малко от 100 метра от
гората и в нея, освен на
определени пожарообе-
зопасени места;

- ако забележите по-
жар, запазете спокойст-
вие и са постарайте да
осигурите собствената
си безопасност и тази на
хората около вас;

- своевременно уведо-
мете службите за ПБЗН
на тел.160, като укажете
мястото на пожара, как-
во гори, има ли хора в
опасност, кой се обажда;

- при обаждане от gsm-
апарат трябва да имате
предвид, че в някои слу-
чаи се свързвате с друга
районна служба ПБЗН;

- след като укажете откъ-

де се обаждате, къде и как-
во гори, дежурният диспе-
чер непременно ще преда-
де съобщението на съотве-
тната служба, отговаряща
за посочения район;

- при невъзможност да
се обадите на службата за
ПБЗН, свържете се с кме-
тството на най-близкото
населено място и предай-
те сигнала за пожара;

- ако имате възмож-
ност и знаете как да дей-
ствате може да пристъ-
пите към гасене на пожа-
ра, но не правете комп-
ромис със собствената
си безопасност.

- При възникване на
пожар незабавно съоб-
щете на тел. 112 или  7-
22-29 и започнете спася-
ване на застрашени хора,
животни и имущество!
Ръководството на РА-
ЙОННА СЛУЖБА ПО-
ЖАРНА БЕЗОПАС-
НОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО - БАЛ-
ЧИК апелират към всич-
ки за спазване на проти-
вопожарните правила и
недопускане възниква-
нето на пожари !

                   Пожарникар
ХРИСТОВ
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Създаването на свето-
вен регистър на ферме-
рите и земеделските про-
изводители, лансира Ме-
ждународният търговс-
ки център с подкрепата
на OOН. Инициативата бе
представена по време на
Глобалния форум GS1
2016, който се проведе в
Брюксел от 22 до 26 фев-
руари 2016 година.  При
разработването на плат-
формата е заложено за
уникална идентификация
на фермерите и земедел-
ците да се използва GLN
номер, GS1 стандарт за
уникална идентификация
на юридически лица и

физически локации.
Платформата ще бъ-

де отворена за регист-
рация в края на март,
като за целта е необ-
ходимо заинтересова-
ните да  разполагат  с
интернет връзка,  мо-
бил но уст ройств о и
желание да се регист-
рират.  Използването
на платформата:

- ще осигури по-голя-
ма публичност на земе-
делските производите-
ли и фермерите, и на
предлаганите от  тях
продукти, услуги вкл.
количество за търговия
и експорт,

- ще повиши възмож-
ността за споделяне на
информация със заин-
тересовани страни, тър-
говски партньори и ре-
гулатори,

- ще подобри просле-
димостта по веригата.

Системата позволя-
ва достъп и обмен на
информация посредс-
твом GLN номерата на
регистрираните в пла-
тформата, наричани
още Blue number, кои-
то ще са  налични в
Световния  регистър
заедно с останалите ат-
рибути като име, лока-
ция, данни за контакт и

други .   По време на
форума, в който бяха
представени  89 дър-
жави ,  вкл ючително
България чрез  Съвет
GS1 Бъл гария при
БТПП, бяха разгледани
практически решения
от цял свят, базирани на
стандартите GS1, които
повишават ефективно-
стта на бизнес процеси-
те по веригата на снаб-
дяване и осигуряват по-
лзи за бизнес партньо-
рите и потребителите.

Отчетено бе нараст-
ване на броя на мобил-
ните приложения, кои-
то чрез сканиране на

GS1  баркодове осигу-
ряват бърз и лесен дос-
тъп до информация, ка-
кто за състава на край-
ните продукти, така и за
тяхната история от са-
мото им създаване (от
фермата до вилицата).

Информацията, види-
ма през мобилните при-
ложения, се намира в
сигурни бази данни с
добре структурирани
по стандартите GS1 ат-
рибути, необходими за
представянето и продаж-
бата на продуктите. Се-
риозни постижения бяха
отчетени в партньорски
организации в Азия, къ-

дето над 50 милиона про-
дукта вече са въведени
в Националните про-
дуктови каталози и са
получили присъствие
в Интернет. Това тряб-
ва да  бъде сигнал за
производи телите и
търговците в Европа за
по-интензивна работа
по въвеждането на дан-
ни за продуктите. Осо-
бено при храните с Ре-
гламент 1169 беше фо-
кусирано вниманието
върху тази дейност  с
издаването й през 2011
година. Задължително-
то й прилагане от 2015
г. създава нормативна-

та база за съответното
присъствие на европей-
ските стоки в базите дан-
ни за продуктите, търгу-
вани електронно. Всяко
едно отлагане на тази
стъпка носи риск за па-
зарните позиции за съо-
тветните стоки и фирми.

За повече информа-
ция:

www.unbluenumber.org/
about.html

Ива Иванова
Експерт

“Връзки с обществе-
ността”

Българска търговс-
ко-промишлена палата
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Рецитатори от ОУ “Антим I” Балчик на
тържеството в центъра на града, пред Паметника
на падналите за отечеството  воини.
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