
                                                            ОБЩЕСТВО                                                  3 - 31 август 2017 г. 11

на музика. Тези прихо-
ди следва да отчитат и 
пред органите на НАП. 
Повече от 26% от тези 
приходи остават скри-
ти и ощетяват правоно-
сителите,  държавата и 
обществото.

В резултат приходи-
те от разпространение 
на телевизионни про-
грами, както и тези на 
други авторско-правни 
индустрии са ограни-
чени от лошата законо-
ва регулация и липсата 
на коректна публична 
информация. Оста-
налите платформени 
оператори работят в 
среда на нелоялна кон-
куренция и липса на 
прозрачност.

 На заседанието на 
КТИТС АБРО препо-
ръча анализ на теку-
щото действащо за-
конодателство с цел 
подобряване на прав-
ната рамка и засилване 
на правомощията на 
КРС, СЕМ, НАП, МК, 
включително правомо-
щията за мониторинг и 
контрол. 

*Асоциацията на 
българските радио- и 
телевизионни операто-
ри – АБРО е предста-
вителна организация 
на радио- и телевизи-
онната индустрия в 
България и като такава 
се стреми да подкрепя 
развитието на сектора 
и да подобрява зако-
новата рамка, опре-
деляща условията за 
упражняване на частна 
радио- и телевизионна 
дейност. 

АБРО е доброволна, 
независима органи-
зация, която включва 
най-големите нацио-
нални телевизионни 
оператори, радио ве-
риги и регионални те-
левизии и радиа. АБРО 

На вчерашното засе-
дание на Комисия по 
транспорт, информа-
ционни технологии и 
съобщения беше приет 
Годишният доклад на 
Комисията за регули-
ране на съобщенията 
за 2016 г. Според до-
клада на регулатора 
едва 60,8 % от българ-
ските домакинства са 
абонати на кабелни, 
сателитни и IPTV опе-
ратори. 

Успоредно, две еже-
годни национално 
представителни из-
следвания - на „ГАРБ 
Аудиенс Межърмент 
България” АД и „Нил-
сен Адмосфер Бълга-
рия“ ЕАД за 2016 г. и 
за 2016 г.  посочват, че 
този процент е 87%.

Разликата от повече 
от 26% сочи, че за по-
редна година кабелни 
оператори не са подали 
верни данни за броя 
на своите абонати и 
съответно за реализи-
раните от тях приходи 
или са преминали из-
цяло в сивия сектор. 
Като резултат нито 
публичният регистър 
на КРС, който отразява 
декларираните данни 
от операторите за броя 
на абонатите на плат-
формените оператори 
по чл. 33, ал. 2, т. 6 от 
ЗЕС, нито годишният 
доклад на КРС съот-
ветстват на реалното 
положение на пазара.

Защо са важни тези 
данни? Абонатите за-
плащат на кабелните 
оператори за телевизи-
онните програми, кои-
то получават. С част от 
тези приходи кабелни-
те оператори заплащат 
на правоносителите 
– телевизионни орга-
низации, продуценти, 
автори и изпълнители 

има широка предста-
вителност за телеви-
зионната и радио ин-
дустрия.

** Музикаутор е 
сдружение с нестопан-
ска цел на композито-
ри, автори на литера-
турни произведения, 
свързани с музика, и 
музикални издатели с 
цел колективното уп-
равление на авторските 
им права.

Музикаутор предста-
влява над 2800 бъл-
гарски автори, а на 
база на договорите си 
за взаимно представи-
телство със сродните 
авторски сдружения от 
близо 100 държави, ор-
ганизацията предлага 
почти целия световен 
музикален репертоар 
на българския пазар.

*** ПРОФОН е дру-
жество за колективно 
управление на срод-
ни права в музиката. 
Дружеството е с нес-
топанска цел и е съз-
дадено, за да защитава 
и управлява правата 
на продуцентите на 
звукозаписи и арти-
стите-изпълнители. 
ПРОФОН членува в 
клуба на Световните 
организации за колек-
тивно управление на 
права – Международ-
ната федерация на зву-
козаписната индустрия 
(IFPI) и Съветът на 
дружествата за колек-
тивно управление на 
изпълнителски права 
(SCAPR). Организа-
цията управлява най-
големия музикален 
каталог у нас, като 
представлява 90% от 
българския и световен 
музикален репертоар.

Повече информа-
ция: http://abbro-bg.
org/docs/Stanoviste%20
ABBRO.pdf  

По данни на индус-
трията повече от 26% 
от кабелните операто-
ри са в сивия сектор

Намерен удавник в района на Новия плаж в 
Балчик

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

помощно състояние. 
Посетен от екип на 
ФСМП - Балчик, де-
журен фелдшер Петя 
Тодорова установява 
смъртта на лицето. По-
сетено от служители 
на РУ Балчик - устано-
вена е самоличността 
на лицето-румънския 

На 23.07 в 16:43 
ч.  ОДЧ на ОДМВР 
Балчик чрез тел.112 е 
заявено от Севдалин 
Петров Сивков от гр. 
Добрич, че в Балчик на 
„Нов плаж“ /охраняем 
в охраняемата зона/ 
спасителят е извадил 
от морето лице в без-

гражданин Дино Лонел 
/Dino Lonel/ роден в гр. 
Гюргево  на 07.01.1971 
год., живущ в гр. Бу-
курещ. Спасителите, 
извадили Лонел, са 
Кузман Атанасов Заръ-
нов от Балчик и Коста 
Николов Ангелов от 
гр. Балчик. Извършен 

е оглед от дежурен 
следовател при ОСЛО 
ОП Добрич. По трупа 
не са открити следи 
от насилие, изпратен 
е в съдебна медицина 
при МБАЛ - Добрич 
за аутопсия. По случая 
е започнато следствено 
дело.

На балчишка територия
вещество с тегло 0,5 
грама ,реагиращо на 
полевия тест на нар-
котичното вещество 
метаамфетамин. Чети-
римата са задържани 
за срок от 24 часа в 
РУ МВР Балчик. По 
случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

На 20 юли, около 
05:15 часа в град Бал-
чик е извършена про-
верка на Я.Я. (24 г.) 
от с. Българево, обл. 
Добрич, К.С. (19 г.) 
Н.Н. (18 г.) и Х.Й. (20 
г.), и тримата от град 
Каварна. В хода на 
проверката е установе-
но бяло прахообразно 

Глобиха румънски 
турист за непристойно 

поведение 
част от тялото си, като 
това е породило възму-
щението на присъства-
щите, сред които имало 
и деца. При опит мъ-
жът да бъде изведен от 
ресторанта той бутнал 
единия от сервитьорите 
в гърдите. 

Районният съд преце-
ни, че събраните дока-
зателства  са достатъч-
ни за да се приеме, че 
румънският гражданин 
е извършил дребно ху-
лиганство по смисъ-
ла на Указа за борба с 
дребното хулиганство. 
То се изразява в из-
вършване на непристой-
на проява, каквато е 
събличането на дрехи 
и бельо и показване на 
гола плът в присъст-
вието на повече хора и 
най-вече на публично 
място. Очевидно е, че 
съгласно общоприетите 
правила за поведение, 
посещението на турис-
ти в ресторант голи до 
кръста и с плажно об-
лекло е недопустимо, а 
още повече събличането 
на дрехи пред посетите-
лите, посочва съдът. 

Мъжът не се е въз-
ползвал от възможност-
та да обжалва наложе-
ното му администра-
тивно наказание пред 
Добричкия окръжен съд 
в определения за това 
срок и вече е заплатил 
глобата.

Районен съд - Бал-
чик наложи глоба от 
100 лв. на 29-годишен 
румънец за проява на 
дребното хулиганство. 
Нарушителят Иван Й. 
е признат за виновен в 
това, че на 17 юли т.г., 
около 18.00 ч. в ресто-
ранта на хотел в курорт 
“Албена“  се държал 
непристойно, като съ-
бул късите си пантало-
ни и бельо, с което е 
нарушил обществения 
ред и спокойствие на 
присъстващите туристи 
и персонала на заве-
дението. До проявата 
се стигнало, след като 
сервитьори направили 
забележка на мъжа, че 
влиза в ресторанта във 
видимо нетрезво със-
тояние, гол до кръста 
със спортни панталони 
„шорти“. 

В съдебната зала на-
рушителят обяснил, че 
е възприел забележката, 
че не може да остане в 
заведението в този вид, 
но тъй като не разбирал 
езика,  си събул панта-
лоните, за да покаже, 
че това не е бански, а 
дреха, с която е облечен 
и че под панталона има 
бельо.

 Според показанията 
на един от свидетелите 
обаче мъжът се е събля-
къл на два пъти, като 
втория път е събул и 
бельото си  и е показал 

Кражба на златни накити
начин е проникнал в 
апартамента. По данни 
на тъжителя е извър-
шена кражба на злат-
ни и сребърни накити 
с общо тегло около 
63 грама. По случая е 
образувано досъдебно 
производство по описа 
на РУ МВР Балчик.

На 19 юли, около 
10:30 час е получено 
съобщение за извър-
шена кражба от частен 
имот на територията 
на град Балчик. Уста-
новено е, че за времето 
от 12:00 часа до 22:00 
часа, неизвестен извър-
шител по неустановен 

Катастрофа до 
кръстовището за 

с.Полк.Свещарово
мобила и се блъска в 
крайпътно дърво. При 
удара, 24-годишната 
жена, управлявала ав-
томобила, изхвърча от 
МПС и пада на път-
ното платно. Същата 
е транспортираната и 
настанена в МБАЛ До-
брич в крайно тежко 
състояние, с опасност 
за живота. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.

На 19 юли, около 
10:50 часа е получено 
съобщение за възник-
нало ПТП по пътя град 
Балчик посока град 
Добрич, на около 2 км. 
преди кръстовището 
за с. Полк. Свещарово. 
На място е установе-
но, че водач на лек 
автомобил „Опел” с 
бургаска регистрация, 
поради движение с 
несъобразена скорост, 
губи контрол над авто-

Пиян добричлия в 
Балчик

ция отчита наличие-
то на 2,05 промила в 
издишания от водача 
въздух. С полицейска 
мярка за срок от 24 
часа е задържан Н.Н. 
(34 г.) от град Добрич. 
По случая е образува-
но бързо полицейско 
производство.

На 20 юли, около 
01:00 часа в град Бал-
чик е спрян за про-
верка лек автомобил 
„Сеат” с добричка ре-
гистрация. При извър-
шената проверка за 
употреба на алкохол с 
техническо средство, 
цифровата индика-

ПТП на кръстовището 
към с.Топола

товището, като отнема 
предимството и е уда-
рен от движещия се в 
посока от гр. Балчик 
за гр. Каварна лек ав-
томобил „Фолксваген 
Поло“, със софийска 
регистрация. Водачите 
са изпробвани с тех-
ническо средство, като 
пробите и при двамата 
водачи са нулеви. Взети 
са кръвни проби. По 
случая е образувано до-
съдебно производство. 

Н а 24.07.2017 г.  е 
получено съобщение 
за настъпило ПТП по 
главен път I-9, на Т-
образно кръстовище с 
път DOB 1149, водещ 
към с. Топола.  Уста-
новен е лек автомобил 
„Пежо 406“, с добри-
чка регистрация, който 
движейки се по главен 
път I-9 в посока от гр. 
Каварна за гр. Балчик, 
предприема маневра 
завой наляво на кръс-

Непълнолетни с канабис
тревна маса, която ре-
агира на канабис и е с 
тегло 0,6 грама. Лицата 
са задържани за 24 
часа. По случая е обра-
зувано бързо полицей-
ско производство.

При извършване на 
проверка от служители 
на РУ-Албена на две 
непълнолетни лица от 
с. Кранево, добровол-
но е предадена ръчно 
свита цигара, със суха 

Оплакване на ирландска 
гражданка

кражба на дамската й 
чанта, в която е имало 
портмоне със сумата 
от 400 евро, дебитна 
и кредитна карта. По-
страдалата се е събу-
дила по време на краж-
бата и извършителя е 
избягал в неизвестна 
посока. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.

На 27.07.2017 г. в РУ-
Албена е получено съ-
общение от ирландска 
гражданка затова, че 
времето от 00,00 ч. до 
01,50 ч., докато е спяла 
в стая на частен дом в 
с. Рогачево, през неза-
ключен плъзгащ про-
зорец, на първия етаж е 
проникнало неизвестно 
лице и е извършило 

62-годишен тракторист загина при 
тежка катастрофа

нево. Удрят се колесен 
трактор и джип, и двата 
с добричка регистрация. 
Установено е, че 54-го-
дишният водач на джипа 
тръгва да изпреварва 
голяма колона от авто-
мобили без да забележи, 
че водачът на трактора 

62-годишен тракто-
рист от балчишкото село 
Соколово загина при 
тежка катастрофа по 
пътя между Варна и 
Албена. Пътно-транс-
портното произшествие 
възниква около 9.10 часа 
до разклона за село Кра-

е дал мигач за маневра 
и го блъска. От удара 
тракторът се разцепва, а 
джипът пада в канавка. 
Шофьорът от Соколово 
загива на място. Водачът 
на джипа е изпробван 
за алкохол, резултатът е 
отрицателен.


