ОБЩЕСТВО

Окръжен съд - Добрич върна на
прокуратурата делото срещу бивш
директор на Областна дирекция
„Земеделие“

Окръжен съд - Добрич
прекрати съдебното производство по наказателното дело срещу бившия
директор на Областна
дирекция „Земеделие“ Добрич Стилиян Митев
и върна делото на прокурора с оглед отстраняване
на допуснати съществени
процесуални нарушения,
както и за отстраняването
на явна фактическа грешка. Това стана в открито
разпоредително заседание, проведено съгласно
последните изменения в
Наказателно-процесуалния кодекс.
До определението се
стигна, след като съдът
констатира, че обвинителния акт не отговаря
на изискванията на НПК,
поради
несъответствие

между обстоятелствената и диспозитивна част и
поради наличие на непълнота и вътрешно противоречие в самия диспозитив.
Съдебният състав намери,
че делото трябва да бъде
върнато на прокурора за
отстраняване на допуснатите, отстраними съществени нарушения на
процесуални правила, довели до ограничаване на
правото на защита на обвиняемия. Прокурорът е
следвало да развие в дължимата пълнота предявяваната обвинителна теза,
както от фактическа, така
и от правна страна, тъй
като именно обвинителният акт поставя рамките
на предмета на доказване
в процеса, които са предпоставящи и за осъщест-

Малолетен се удря с мотор
в стълб
На 16.01.2018г. в 11,12
часа в РУ - Албена е получено съобщение от Н.М.Т.
от с. Оброчище, за настъпило ПТП пред дома му.
Пристигналият на място
автопатрул на РУ Албена
установява, че малолетният А.Ж.Т. от с. Оброчище,

Кола без табели
На 11.01. около 12.50 часа
служители на РУ Балчик,
на път 29608 / с. Храброво - с. Сенокос , са извършили проверка на л.а.
марка „Форд Фиеста“, без
регистрационни табели.
Водача М. И. М е от с.
Храброво, общ. Балчик и
след извършена провер-

ПТП с пиян водач
На 11.01. в 16,20 часа
е заявено от служител
на РУ-Балчик за настъпило ПТП с л. а.
марка „Рено Меган“, в
гр. Балчик, до офис на
„Мобилтел“. Изпратените на място служителите на РУ-Балчик
не са установили автомобила. След обход на

Неправомерно
ползване на ток

На 10.01. В 17,21 ч. в
РУ Балчик чрез ЕЕН
112 е заявено от служител на „Енерго про мрежи“ АД, че при извършена проверка в частен
дом в с. Кранево, общ.
Балчик, обитаван от
Т.Т., на 53 г., известен

стигне до замърсяване и
увреждане на имот с площ
от 14.992 дка, намиращ се
в землището на село Кранево, съставляващ част
от държавния поземлен
фонд, посочва прокуратурата.
Наказателното производство срещу бившия
директор на Областна
дирекция „Земеделие“ започна дни преди влизането в сила на промените в
НПК, но делото трябваше
да продължи по новите
правила, тъй като все още
не беше даден ход на съдебното следствие.
Постановеният днес съдебен акт подлежи на обжалване и протестиране в
7-дневен срок пред Апелативен съд - Варна.
/Б.Т./

Катастрофа на румънци

На 22 януари, около 18:20
часа е получено съобщение за възникнало ПТП
на изхода на с. Сенокос
посока град Добрич. На
място е установено, че
водач на лек автомобил
„Мерцедес” с румънска
регистрация на заскрежен
път и силен вятър напуска пътното платно и се
удря в крайпътно дърво.
Вследствие на ПТП са пострадали двама от пътниадрес- неизвестен на мвр. ците в автомобила. 33-гоПри извършения оглед е
установено, че „неизвестно лице“ за времето от
2015 г. до 17.01.2018 г., е На 14.01. около 11,30 ч.
осъществил неправомер- служители на РУ Ген.Тоно присъединяване към шево при обход в града
електроразпределителна спират за проверка л.а.
мрежа на „Енерго про Деу Есперо, собственост
мрежи“ АД.
на Ст. Сл. Ст. жив. с. ОбОбразувано е досъдебно рочище, общ. Балчик,
производство.
управляван от С. Р. М. от
с. Победа, общ. Добрич,
- известен на МВР. От
извършената проверка е
ка е установено, че управлява автомобила без
СУМПС в едногодишния
срок от наказанието му
по административен ред. Окръжен съд - Добрич осУстановено е и, че посо- тави без уважение молбата
чения по-горе автомобил на младеж от Каварна за
е с прекратена регистра- изменение на наложената
ция. Образувано е бързо му мярка за неотклонение
„задържане под стража“
производство.
в по-лека. Срещу 24-годишния С.С. е предявено
обвинение за това, че на 4
ул. „Тимок“ са спрели ноември миналата година
за проверка л. а. марка в дома си в Каварна, без
„Рено Меган“, с водача надлежно разрешително, е
Д. С. П., от гр. Балчик. държал с цел разпростраСъщият е изпробван за нение високорискови наралкохол с техническо котични вещества – 460.11
грама марихуана, 1.80 грасредство който е отчел ма амфетамин и 32.5 грама
2,35 промила в издиша- метамфетамин. Според обния от водача въздух. винението, на същото мясЛицето е задържано за то и по същото време, той
24 часа.
е разпространил 5.46 грама
марихуана.
Най - тежката мярка за
процесуална принуда е
наложена на младежа на
на МВР, е констатира- 7 ноември миналата годино неправомерно при- на от Окръжния съд, като
съединяване към елек- след обжалване тя е била
троразпределителната потвърдена от горната съдебна инстанция.
мрежа на „Енерго про Днес защитата на обвинямрежи“ АД. Образува- емия поиска по-лека мярка
но е досъдебно произ- за неотклонение с мотива,
водство по описа на РУ че вече са извършени всичАлбена.
ки процесуално-следствеобщ. Балчик, управлявайки нерегистрирано четириколесно МПС /АТВ/,
губи контрол над него
и се удря в осветителен
стълб. От ПТП-то няма
пострадали. Местопроизшествието е посетено от
служители на РУ Албена.

Неправомерно получава ток
На 17.01. 2018 г. в 10,45
ч. е получено съобщение
чрез ЕЕН 112 от А. П. А.отговорник към „Енерго
про мрежи“ АД, за неправомерно присъединяване
към електроразпределителната мрежа на „Енерго
про мрежи“ АД, намиращ
се на адрес гр. Балчик.
Имота е собственост на
С. Д. П. живущ на същия

вяването на правото на
защита, коментира съдът.
Обвинението срещу бившия директор на Областна служба „Земеделие“ е
повдигнато от Специализирано звено “Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура. Според
обвинителния акт, в периода от 13 ноември 2009г.
до 3 септември 2013г., в
качеството си на длъжностно лице, заемащо
отговорно служебно положение,
подсъдимият
не е изпълнил служебните си задължения с цел
да набави облага за две
търговски дружества „Митев“ЕООД - Добрич
и „Макситур Бряг на
изгрева“АД - Варна. В
резултат на това негово
бездействие е могло да се

дишен мъж е настанен в
МБАЛ Добрич с множество фрактури, с опасност
за живота и 38-годишен
мъж е транспортиран до
МБАЛ Варна с фрактура на тазобедрена става,
ключица и подбедрица,
без опасност за живота.
Водачът е с отрицателен
резултат за употребата на
алкохол. По случая е образувано досъдебно производство.
/Б.Т./

Без право да шофира
установено, че М. не притежава СУМПС и управлява МПС в едногодишен срок от наказанието
му по административен
ред, с влязло в сила наказателно постановление.
Лицето е задържано за 24
часа. Образувано е бързо
производство.
/Б.Т./

Съдът остави в ареста
24-годишен

ни действия по разкриване
и документиране на престъплението.
Адвокатът
изтъкна, че младежът е
оказал активно съдействие
на разследващите органи
- при претърсване на обитаваното от него жилище
той сам е посочил мястото,
където са се намирали наркотичните вещества, а впоследствие сам е поискал да
бъде разпитан пред съдия.
От прокуратурата настояха
задържаният да остане в
ареста.
Според съда, независимо,
че младежът е съдействал
на разследващите органи
за разкриване на обективната истина, все още не е
отпаднала опасността той
да извърши ново престъпление, именно предвид
откритото в дома му значително количество наркотични вещества. Съдът остави без уважение молбата
на задържания като отчете
още, че разследването се
извършва в разумни срокове, не само съобразно
нормите на НПК, но и на
Европейската конвенция
за правата на човека.
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ОБЩИНA БАЛЧИК
П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 януари 2018 година
от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще
се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:
1. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост през 2018 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставянето, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3. Приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2018 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4. Одобряване на извършените разходи за командировки и
получени средства от кмета на община Балчик и Председателя на
Общински съвет за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Приемане на решение за промяна на одобрена структура на
Общинска администрация - Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Разглеждане на заявление от Слави Тодоров и Джон Кенеди
за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ №
67951.501.1102.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
7. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.842 по кад. карта на с.
Соколово.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8. Участие в извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич на 13.02.2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
9. Отмяна на Решение 266 по Протокол № 18 от заседание на
Общински съвет Балчик, проведено на 14.12.2017 година, в частта
му относно т.3.2 и приемане на нова точка.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Приемане на план за противодействие на тероризма в община
Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
11. Предложение до Министерски съвет на Република България за
отпускане на персонална пенсия.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
12. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
13. Разни
ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател
на ОбС-Балчик

ОБЩИНA БАЛЧИК
СЪОБЩЕНИЕ

На 31.12.2017 г. е изтекъл срокът на всички разрешения за извършване
на таксиметров превоз на пътници, валидни на територията
на Община Балчик. Заявления за издаване на разрешения за
таксиметров превоз се подават в стая 105 в Община Балчик.
Разрешенията се получават, след като е платен дължимият данък
върху таксиметров превоз на пътници по подадена данъчна
декларация.
Съгласно чл.24 а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози
(изм. и доп. ДВ.бр.93/21.11.2017 г.), общинските съвети определят
минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници
за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на
съответната община и я актуализират най-малко веднъж годишно.
Към момента, определените от Общински съвет гр.Балчик цени са,
както следва:
Минимален размер: дневна тарифа 0.80 лв., нощна тарифа 1.10 лв.
Максимален размер: дневна тарифа 1.30 лв., нощна тарифа 1.70 лв.
Във връзка с гореизложеното и предстоящата ежегодна актуализация,
до 01.03.2018 г., в Община Балчик (стая 105), всички таксиметрови
превозвачи, упражняващи дейността на територията на Община
Балчик, могат да изразят своето мнение относно минималния и
максималния размер на цените на таксиметровите услуги като
попълнят анкетна карта.

