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Художничка, от която 
струи настроение

Дарина Пенева създаде 
прекрасно настроение за 
краневци и гостите му, 
които разгледаха изложба-
та ѝ със заглавие „Цветна 
пролет“, подредена в кори-
дорите на кметството, от 

средата до края на месец 
март. 
Под егидата на Ваня Мар-
кова, изкуствовед, соб-
ственик на варненската га-
лерия „Арт Маркони“ и с 
подкрепата на Надя Дими-

трова младата детска учи-
телка осъществи първата 
си самостоятелна изложба.  
Сред почитателите ѝ са 
бившите директорки на 
детски градини в Балчик 
и нейни колежки и прия-

телки. 
Първите стъпки в лоното 
на изкуството са напра-
вени. Сигурна съм, че 
успешно ще последват и 
други!

Маруся КОСТОВА

Флора с колежките Флора 

РАЙОНЕН СЪД-БАЛЧИК ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКИ 
КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА 

“Справедливост, морал и правосъдие”, като част от инициативите по 
Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури” за учебната 2021 г. – 2022 и във 
връзка с Ден на отворените врати 2022 г. Районен съд - Балчик за ученици от VIII 
до XII клас от училищата в община Балчик. Целта на конкурса е да се повиши 
правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и 
вниманието им към съдебната власт.

РЕГЛАМЕНТ
1.Участници: ученици от VIII до XІІ клас, включително от 

училищата в Община Балчик. Всеки автор има право да участва с едно есе.
2. Изисквания за оформление:
-Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
-Обем: до три печатни страници формат А4;
-Разредка на редове и абзаци: 1,2;
-Подравняване: двустранно;
-Шрифт: Times New Roman;
-Размер на шрифта: 14.
3. Придружаваща информация (като текст на електронното писмо):
-Трите имена на автора, възраст и клас;
-Пълно наименование на училището и населеното място, в което се 

намира;
-E-mail адрес и телефонен номер за връзка с участника;  
- E-mail адрес и телефонен номер за връзка с училището;
-Попълнена декларация-съгласие.
4.Предаване на творбите: в срок от 11.04.2022 г. до 14.04.2022 г. на 

имейл:  snejkab4k@gmail.com
5.Оценяване: тричленно жури, съставено от съдии от Районен съд 

- Балчик и учител по български език и литература.
6.Награждаване: в Деня на отворените врати на Районен съд – 

гр.Балчик – 18.04.2022 година от 10-14 часа.
7.Награден фонд:.
Ще бъде връчена награда за първо, второ и трето място, както и всички 

участници ще получат грамота.
Критерии за оценка:

№ Критерии Точки
1. Компетентности за изграждане на есе 10

1.1. Недвусмислено изразява лична позиция, провокирана от 
поставения проблем

2

1.2. Обвързва проблема с актуалния контекст 2
1.3. Използва подходящи стилово езикови средства за 

постигане на убедителност и въздействие
3

1.4. Умее да интерпретира различни аспекти на проблема 3
2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст 12

2.1. Формулира теза, съответстваща на поставения проблем 3
2.2. Изгражда задълбочена логически последователна и 

смислово обвързана с темата аргументация
3

2.3. Изгражда логическа или асоциативна организация на 
текста

3

2.4. Свързва логически последователно композиционните 
части

3

3. Езикови компетентности 8
3.1. Владее и прилага правописната норма 2
3.2. Владее и прилага лексикалната норма 2
3.3. Владее и прилага граматичната норма 2
3.4. Владее и прилага пунктуационната норма 2

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на Районен 
съд - Балчик.

• При наличие на въпроси или в случай на необходимост от допълнителна 
информация може да се свържете свръзки с обществеността и пресаташе при 
Районен съд гр.Балчик -Снежанка Джамбазова: тел. 0898463340, snejkab4k@
gmail.com

Ден на отворени врати в Районен съд 
Балчик и други съдебни инициативи

Съгласно Образовател-
ната програма „Съдебна 
власт – информиран избор 
и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и 
прокуратури“ през насто-
ящата учебна 2021/2022 
година, организираме на 
дата 14.04.2022 г. в 13 
часа в СУ „Христо Ботев“ 
за 78 бр. ученици от 10-
ти клас, 50 бр. ученици 
от 11-ти клас, лекция на 
тема: „Сключване на тру-
дов договор и постъпване 
на работа. Защита на тру-
довите права.“, с лектор 
съдия при Районен съд – 
гр.Балчик – Ивелина Вел-
чева и на дата 11.04.2022 
г. в 13 часа в ОУ „Антим 
I“ за 50 бр.ученици от VII 
клас лекция на тема: „Дет-

ското насилие (агресията 
в училище). Наказателна 
отговорност на непъл-
нолетните. Хулигански 
прояви на непълнолетни 
лица и последици. Въз-
питателни мерки за деца 
при противообществени 
прояви, начини и места за 
прилагането им“, с лектор 
съдия при Районен съд – 
гр.Балчик – Галин Геор-
гиев.
РАЙОНЕН СЪД-БАЛ-
ЧИК организира учениче-
ски конкурс за есе на тема 
“Справедливост, морал и 
правосъдие”, като част от 
инициативите по Образо-
вателна програма „Съдеб-
ната власт – информиран 
избор и гражданско дове-
рие. Отворени съдилища 

и прокуратури” за учеб-
ната 2021 г. – 2022 и във 
връзка с Ден на отворени-
те врати 2022 г. Районен 
съд - Балчик за ученици 
от VIII до XII клас от учи-
лищата в община Балчик. 
Целта на конкурса е да се 
повиши правната култура 
на учениците, да се про-
вокират творческите им 
търсения и вниманието 
им към съдебната власт.
Денят на отворени врати 
в Районен съд-Балчик ще 
бъде на 18.04.2022 г. от 
10 до 14 часа, по случай 
16 април – Ден на Бъл-
гарската Конституция и 
професионален празник 
на юриста,  за ученици и 
граждани на гр.Балчик, 
които  да се запознаят 

отблизо с дейността и 
организацията на работа 
на съдиите и съдебните 
служители, с работата и 
функциите на съдебните 
служби, с цел  повишава-
не на правната култура на 
гражданите, за постигане 
на по-добра информи-
раност и изграждане на 
доверие в работата на ин-
ституцията и на съдебната 
система като цяло.    Ини-
циативата е част от кампа-
нията на Висшия съдебен 
съвет за провеждане на 
„Дни на отворените врати 
в органите на съдебната 
власт“.

Снежанка Джамбазова
PR на Районен съд 

Балчик
Връзки с обществеността

Мерки за продоволственото осигуряванеи 
подпомагане на земеделските стопани в ЕС

Европейската коми-
сия представи редица 
краткосрочни и сред-
носрочни действия за 
подобряване на продо-
волствената сигурност в 
световен мащаб,както и за 
подпомагане на земедел-
ските стопани и потреби-
тели в ЕС, с оглед на нара-
стващите цени на храните 
и разходите за производ-
ство. Рязкото покачване 
на цените на суровините 

отново подчертава не-
обходимостта селското 
стопанство и веригите за 
доставки на храни в ЕС 
да станат по-издръжливи 
и устойчиви в съответ-
ствие със стратегията „От 
фермата до трапезата“.
Комисията се ангажира 
с предприемане на всич-
ки необходими мерки, за 
да гарантира, че ЕС, като 
нетен износител на храни 
и водещ производител на 

селскостопански храни-
телни продукти, доприна-
ся за световната продовол-
ствена сигурност, особено 
в Украйна, Северна Афри-
ка и Близкия изток, които 
разчитат до голяма степен 
на вноса на зърнени кул-
тури, както и в Азия, и в 
Субсахарска Африка. ЕС е 
водещ доставчик на хума-
нитарна помощ и помощ 
за развитие в областта на 
продоволствието и продо-
волствените системи. 
В настоящия момент на-
личието на храни в ЕС 
не е застрашено, тъй като 
континентът до голяма 
степен е самодостатъчен 
за много селскостопан-
ски продукти. Селскосто-
панският сектор е нетен 
вносител на специфични 
продукти, като например 
фуражни протеини и тази 
уязвимост, заедно с висо-
ките разходи за производ-
ство, като торове и енер-

гия от изкопаеми горива, 
създава предизвикател-
ства пред земеделските 
производители и рискува 
да доведе до повишаване 
на цените на храните.
„…трябва да избягваме 
всякакви ограничения 
върху износа, за да за-
държим скока на цените 
на храните. Въпреки че 
самият ЕС не е изправен 
пред риск за продовол-
ствената сигурност, ние 
следва да продължим да 
разглеждаме въпросите, 
свързани с достъпността 
на храните, и да предпри-
емем мерки, за да може 
селското стопанство и 
веригите за доставки на 
храни да са по-стабилни 
и по-устойчиви с оглед на 
бъдещите кризи“, заявява 
изпълнителният замест-
ник-председател на Евро-
пейската комисия Валдис 
Домбровскис.

БТ

Поздрав за лекарите, медицинските сестри, акушерките, 
фармацевтите и всички, които работят в областта на 

здравеопазването и празнуват  7 април - Световен ден на здравето!

Пак размесва разнежени багри 
Април – 
вдъхновен, замечтан и улисан. 
Таен пратеник – вятърът, галено-
мил, 
тихо шепне на влюбена птица.

Пак е Пролет и светло начало зове, 
над тревиците цвете поглежда,
този миг е Божествен, авлига гребе 

мелодичната слънчева песен. 

Пак е утро… За поздрав и песен 
ранил, 
зажаднял за далечни посоки,
гали този усмихнат чаровник– 
Април,
животворно-лъжовните ноти.

Геновева ПОЛИМЕНОВА

АПРИЛ


