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В петък, 16 април - 
Деня на българската кон-
ституция, отново по иници-
атива на ЦНПО се проведе 
Ден на отворените врати в 
съда. В Районен и Окръ-
жен съд няколко групи уче-
ници посетиха сградата и 

Мрежа от фондации се представи в Разград
В четвъртък, от 15.00 ч. в 

хотел «Централ» Костадин-
ка Тодорова, координатор 
на Национална мрежа “Анна 
Линд”, България и предсе-

На следващия ден, в пе-
тък, се проведе семинар за 
младежи на тема „Демокра-
ция и човешки права в Евро-
средиземноморския регион” с 
ученици от няколко училища 
в Разград. Георги Милков, ли-

Семинар с млади хора

Отворени врати в съда

дател на сдружение “Меж-
дународни инициативи за 
сътрудничество” представи 
средиземноморската фон-
дация за междукултурен ди-
алог “Анна Линд”.

Фондация „Анна Линд” е 

уникална по своята същност 
организация, подкрепяна от 
правителствата на Евро-сре-
диземноморското партньор-
ство. Фондацията предста-

влява мрежа от организации, 
работещи в сферата на граж-
данското общество, които се 
стремят към поддържането 
на диалог в региона. Целта 
им е да се сближат хората 
и организациите от двете 

страни на Средиземномори-
ето чрез устойчив диалог и 
да спомогнат за изграждане 
на по-добри бъдещи взаимо-
отношения. 

Тя е създадена през 
2005 година от 35 правител-
ства. 43 национални мрежи 
влизат в „Анна Линд”, като 
България е една от тях. Тя 
е най-голямата фондация 
за междукултурен диалог, в 
нея участват над 2000 орга-
низации  и институции. Тези 
мрежи формират базата за 
работа на Фондацията, коя-
то се фокусира в две насоки: 
подкрепа на дейностите на 
мрежата от организации и 
приемане на ролята на на-
блюдателен пункт за съжи-
телството на региона.

Всяка страна, която 
участва, влиза с определена 
сума, която е доброволна и 
размера й не е установен. 
България участва с 30 000 
евро.

Фондацията ще работи 
чрез изпълнение на дълго-

срочни дейности и проекти. 
Консултативният съвет е 
идентифицирал следните 
приоритетни области: идеи 
и идеологии, образование, 
културни продукти, медия, 
религия, духовност и цен-
ности, градове и различия. 

Фондация „Анна Линд” 
предприема и реализира 
редица инициативи и обучи-
телни програми, свързани с 
културното и религиозното 
разнообразие, устойчиво 
развитие, човешки права 
и демократично граждан-

ство. За тях е важно днеш-
ните деца и млади хора да 
разбират значимостта на 
междукултурния диалог, за 
да могат да се превърнат в 
„глобалните граждани”, кои-
то вярват в демокрацията и 
човешките права.

дер на Центъра на НПО, им 
представи различните форми 
на демокрация по света, в 
страни като Египет и Израел, 
като на слайдшоу бяха пред-
ставени снимки от посещени-
ята на Милков в тези страни 

по време на избори за упра-
вление на двете държави.

По време на семинара 
бяха обсъдени демократич-
ните ценности и човешките 
права на хората в Евро-сре-
диземноморския регион.

се запознаха с работата на 
съдии, прокурори и служи-
тели в канцелариите. 

Интересът на децата 
беше огромен, повечето за 
пръв път стъпваха в Съ-
дебната палата, а Ден на 
отворените врати досега 

не е правен в тази инсти-
туция. Учениците получиха 
знания за механизмите и 
процедурите на функцио-
ниране на съдебната сис-
тема.

Деница ДИЛОВА-МАРКОВА

19-годишният абитури-
ент от Селскостопанската 
гимназия Тайфун Тахир Ис-
маилов срази конкуренция-
та си в играта на щастието 
„Колелото на късмета” по 
Нова телевизия и се при-
бра в родното Стражец със 
сумата от 6 600 лева. Ако 

беше познал и последният 
въпрос във финалния кръг 
на играта, младежът с име-
то на опустошителен вятър 
щеше да прибави към бан-
ковата си сметка още 6 000 
лева. 

В този щастлив за него 
миг, когато приемаше ова-
циите на публиката, до 
водещия Румен Луканов 
застана и неговата прия-
телка, която го съпроводи 
до столицата.

Пред нашия екип щаст-
ливецът сподели, че тези 
пари му идват тъкмо навре-
ме, защото родителите му 
се канели да теглят кредит 
за абитуриентския му бал. 

Наш абитуриент „загря” „Колелото 
на късмета”

„Освен това, ще покрия и 
заема на нашите, а на пет-
годишната си сестра ще 
купя велосипед”, каза още 
Тайфун. 

На 20 март той пуска 
SMS до предаването, а 
след шест дни получава 
отговор, че е одобрен да 
участва в „Колелото на къс-

мета”. Казват му, че на 27 
март трябва да е в София, 
където го настаняват в хо-
тел „Хемус”. Освен пътните 
всичко друго е за сметка на 
телевизията. На следващия 
ден разиграват играта, като 
негови съперници в нея са 
две жени от София и Бело-
во. В жестока конкуренция 
нашето момче успява да из-
лезе победител, а записът 
бе пуснат след три седмици 
в ефир, когато щастливият 
за него миг става достоя-
ние на цяла България.

„Още когато се записа 
да учи при нас си личеше, 
че Тайфун е роден лидер”, 
каза директорът на Сел-

скостопанската гимназия 
Стоян Минчев. Бил е будно 
момче, което успявал да 
поведе останали си съуче-
ници, каза още Минчев.

Интересното при аби-
туриента е, че е израснал 
сам в Стражец, тъй като 
родителите му от години 
си изкарвали прехраната 

във Варна, като престоят 
им в морската столица бил 
повече заради сестра му 
Наджие, на която, заради 
заболяване, лекарите й 
препоръчали морски въз-
дух.

Дето се казва, на кой-
то му върви, му върви, а 
народният жаргон „Мамо, 
роди ме с късмет, и ме 
хвърли на боклука” важи в 
пълна сила за него.

Дано и занапред щасти-
ето не го напусне, и да не 
бъде брулен от вятъра на 
немотията, в която е израс-
нал той.

Мехмед ХОДЖОВ
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