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На 11.04.2021 г. в ОУ 
„Антим I“ – гр.Балчик, в 
присъствие на 50 учени-
ци от 7-ми клас, се про-
веде лекция във връзка с 
Образователна програма 
„Съдебна власт – инфор-
миран избор и граждан-
ско доверие. Отворени 
съдилища и прокура-
тури“ през настоящата 

учебна 2021/2022 годи-
на на тема: „Детското 
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 РС-
Балчик – г-н Галин Ге-
оргиев.
Съдия Георгиев по увле-
кателен, разбираем и за-
владяващ начин, поднесе 
лекцията на учениците. 
Зададоха се множество 
въпроси и се дискутира 
агресията - вербална и 

невербална  в училище, 
вкъщи и около тях.
Галин Георгиев като ма-
гистрат с дългогодишен 
опит в областта на нака-
зателното право, обясни 
на учениците,  че агре-
сията ражда агресия, 
както и, че не следва да я 
проявяват сред съучени-
ците си.

Съдия Георгиев обясни 
на учениците как се на-
казват непълнолетните 
лица, както и пълнолет-
ните за по-леки и по-
тежки деяния. Запозна 
учениците с възпита-
телните мерки за деца 
при противообществени 
прояви, както и с начи-
ните и местата за прила-
гането им. 
Изнесените от съдия 
Георгиев факти целят 
превенция на престъп-
ността, обогатяване 
правната култура на 
младежите и повишава-
не степента на спазване 
на законите.
Всеки от присъстващи-
те ученици получи бро-
шури, предоставени от 
Висшия съдебен съвет.

Снежанка 
ДЖАМБАЗОВА

PR на  Районен съд 
Балчик

отляво надясно: г-жа Снежанка Джамбазова, PR на Районен съд Балчик; г-н Галин Георгиев, съдия в 
Районен съд Балчик; г-жа Румяна Петрова, директор на ОУ “Антим I” Балчик, доволни, че ще се проведе 
съдебна лекция с децата                                                                                                .Фото: г-жа Маруся КОСТОВА 

Г-н Галин Георгиев, съдия в Районен съд Балчик, изнася лекция пред учениците за детската агресия.             
                                                                                                                                        Фото: г-жа Снежанка Джамбазова

Съдийска лекция за детската агресия Държавно индивидуално първенство по 
шахмат за юноши и девойки от 12-20 г.

Васил Георгиев, на 17 г. от Шахклуб “Балчик. Фото: Красимир Кирчев

Райчо Милев, на 19 г. от Шахклуб “Балчик. Фото: Красимир Кирчев

Отчетно-изборно събрание на 
Кооперация „Гурково”

На 9 април 2022 г. се про-
веде Отчетно-изборно 
събрание на Кооперация 
„Гурково” с.Гурково, общ.
Балчик. Дневен ред: 1.Ос-
вобождаване и приема-
не на член-кооператори. 
2.Отчетен доклад на УС. 
3.Отчетен доклад на КС. 
4.Отчетен доклад на оди-
тора и избор на одитор. 
5.Приемане на ГФО за 
2021 г. 6.Избор на предсе-

дател, УС и КС. 7.Вземане 
на решение за разпорежда-
не с недвижимото имуще-
ство на кооперацията.
За председател бе преиз-
бран г-н Иван Дачев. 
Членове на Управителния 
съвет станаха: г-жа Албе-
на Константинова Златева; 
г-н Димитър Жеков Дими-
тров; г-н Ивелин Илиев 
Атанасов; г-н Илко Среб-
ков Марев; г-жа Мира Ра-

достинова Миркова; г-жа 
Нели Стоева Попова.  От 
предложените отпаднаха: 
г-н Ивелин Петров Иванов 
и г-жа Нели Стефанова 
Иванова.
За членове на Контролния 
съвет бяха избрани: г-н 
Васил Георгиев Йорданов; 
г-жа 
Еленка Илиева Димитрова 
и г-н Милен Цонев Събев.
     Люба РАДОСЛАВОВА

Кооперация „Черно море – Балчик” е с нов председател 
На проведеното отчет-
но-изборно събрание на 
Кооперация „Черно море 
– Балчик”, която е най-
голямата кооперация в 
Община Балчик, досе-
гашният председател г-н 
Младен Мартинов пода-
де оставка. Въпреки това 
член-кооператорите гла-

суваха да бъде в Управи-
телния съвет и избраха за 
председател досегашният 
главен счетоводител на ко-
операцията – г-н Емил Ен-
чев. Останалите членове 
на УС са: Петър Маринов, 
Симеон Данаилов, Галин 
Бобев, Даниела Георгиева 
и Павел Темелков. За чле-

нове на Контролния съвет 
бяха избрани: Стефан Бя-
нов, Пейчо Александров и 
Николай Колев.
И тази отминала стопан-
ска година имаше високи 
резултати. Рентата на де-
кар бе 175 лв., а дивиден-
тът 40 лв.
                                        БТ


