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ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА

З А П О В Е Д
№988

гр.Балчик,  25.09.2018г.
 

 На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1т.14 от ЗМСМА и  чл. 99б, ал.1
от Закона за  гражданската регистрация

 
Н А З Н А Ч А В А М:
         Комисия в състав:
         Председател: Марияна Ангелова- секретар на община Балчик
           Членове:         Павлета Костова- ръководител на ТЗ“ГРАО“ Добрич
                                Надежда Михайлова-мл.експерт в 
                                областна администрация Добрич
                                Деспа Илиева- началник отдел „ГРАО“
                                Стефан Иванов- мл.полицейски инспектор- РПУна 
                                МВР Балчик

            Комисията  да разгледа подадените искания от собственици на 
имоти с вх.№ 94-00-825 от 20.09.2018г. и № 94-00-831 от 21.09.2018г. 
в съответствие с чл.99б от ЗГР. Проверката за спазване на изисквания-
та за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем 
дневен срок от датата на настоящата заповед.
            Във връзка с извършване на проверката по чл.99б,ал.1от ЗГР е 
необходимо представителя от РУ на МВР Балчик на основание чл.140а. 
ал.2 от &9 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №РД-
02-20-9 от 2012г. за функциониране на Единната система за гражданска 
регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.
            Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публи-
кува на интернет страницата на община Балчик.
            Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                  
Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица 
за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на община Балчик  / п/

Бивш областен управител и още 
двама подсъдими с осъдителни присъди 

за престъпления по служба
Състав на Окръжен съд 
- Добрич постанови осъ-
дителни присъди срещу 
трима подсъдими за пре-
стъпление по служба - 
Динчер Х., бивш областен 
управител на Добрич, Пла-
мен Г. - бивш директор на 
дирекция „Администрати-
вен контрол, регионално 
развитие и държавна соб-
ственост” в Областна уп-
рава и Костадин К. - бивш 
началник отдел „Създава-
не и поддържане на када-
стър” в Службата по када-
стър в Добрич.
Бившият областен управи-
тел получи условно нака-
зание от 2 години и 6 месе-
ца „лишаване от свобода“ 
с 5-годишен изпитателен 
срок и глоба от 2500лева. 
Съдът определи същото 
наказание и за втория под-
съдим по делото Пламен 
Г., а Костадин К. беше осъ-
ден на 9 месеца „лишаване 
от свобода“, чието изтър-
пяване е отложено с 3-го-
дишен изпитателен срок.
Подсъдимите бяха при-
знати за виновни в това, 
че в качеството си на 
длъжностни лица, заема-

щи отговорно служебно 
положение, в периода от 
края на 2006г. до началото 
на 2008г., при условията 
на продължавано престъ-
пление, са извършили 
неправомерни действия, 
свързани с продажбата на 
недвижими имоти, от кое-
то са настъпили значител-
ни вредни имуществени 
последици за държавата 
и за Специализирана бол-
ница за рехабилитация 
„Тузлата“ЕООД в Балчик. 
Деянията били извършени 
умишлено с цел облага за 
купувачите, която се изра-
зявала в разликата между 
платената за имотите цена 
и действителната им па-
зарна стойност.
От събраните в хода на 
производството доказа-
телства съдът намери за 
установено, че бившият 
областен управител е пре-
вишил властта и правата 
си като подписал 6 дого-
вора за продажба на земя, 
която била част от капи-
тала на специализираната 
болница за рехабилитация 
„Тузлата“, от което са на-
стъпили значителни вред-

ни последици за лечеб-
ното заведение на обща 
стойност 665743.44 лв., 
като случаят е особено 
тежък и престъплението 
е свързано с продажба на 
собственост на юридиче-
ско лице. Неправомерните 
действия били осъществе-
ни в съучастие с Пламен 
Г., който като помагач съ-
гласувал процедурата по 
изготвяне на договорите.
Двамата, заедно с третия 
подсъдим по делото, бяха 
признати за виновни и в 
това, че са нарушили слу-
жебните си задължения 
при продажбата на един 
имот в Добрич и един в 
Шабла, от което са настъ-
пили значителни вреди 
за държавата в размер на 
135102.48 лв. и престъ-
плението е свързано с 
продажбата на държавна 
собственост. Подсъдимия 
Костадин К. е извършил 
длъжностно нарушение 
като подписал скици без 
да са налице основанията 
за това, които послужили 
за сключване на двата до-
говора за продажби. 
Динчер Х. беше признат 

за виновен за действията 
си при още една разпоре-
дителна сделка, при която 
бил продаден държавен 
апартамент в Добрич, 
като вредите за държава в 
този случай са изчислени 
на 14900 лева.
При определяне на нака-
занията съдебният състав 
прие, че по отношение 
на тримата подсъдими 
е налице изключително 
смекчаващо вината об-
стоятелство, а именно 
продължилото почти 5 
години досъдебно произ-
водство, както и факта, че 
те са изправени на съд за 
деяния, реализирани пре-
ди повече от 10 години.
Подсъдимите бяха осъде-
ни да платят солидарно 
направените по делото 
разноски в размер на 4 
237.42 лева.
Постановената присъда 
не е окончателна и под-
лежи на обжалване и про-
тест пред Апелативен съд 
- Варна в 15-дневен срок.
Съдебният състав обяви, 
че ще изготви мотиви-
те по делото в 60-дневен 
срок.

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на 
заинтересуваните собственици, че e изработен ПУП-Парцеларен план 
за обект „ВЛ 110 кV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“.
 Проектът се намира в отдел „Териториално селищно устрой-
ство и общинска собственост“ , община Балчик. 
 На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от об-
народване в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да на-
правят писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към 
община Балчик.

„СЕПТИМА” ЧАКА НОВИ ПОПЪЛНЕНИЯ
НЧ “В. Левски 1959” гр. Балчик

Ви уведомява,
че има промяна в датата  за прослушване 

за Вокална школа “Септима” -
от 9 на 23 октомври, 

като часовете остават същите! 
Дискусия на тема “Достъпността за хората с увреждания в моя град”.

На третия ден на форума 
“Българско наследство“, 
членовете на Съюза на 
инвалидите в България от 
петте организации на гр. 
Тутракан, гр. В. Търно-
во, гр. Средец, Бургаско, 
гр. Кубрат и гр. Балчик, 
проведохме конференция-
дискусия на тема „Дос-

тъпността за хората с ув-
реждания в моя град“.
Участие взеха и г-жа На-
дежда Димитрова - коор-
динатор на СИБ Добрич, 
г-жа Кинка Тодорова, 
председател на РО на СИБ, 
гр.Добрич и Валентин 
Самуилов,председател на 
ОО на СИБ, гр. Тервел. 

Обменихме опит, споде-
лихме болката от безду-
шието на управниците, 
обещахме си взаимопо-
мощ.
Само след 4-5 дни, пред-
ставители на РО на СИБ, 
гр. В. Търново, гостуваха 
на местния клуб на хората 
с увреждания, в гр. Бал-

чик-клуб „Св. Марина“. 
Споделихме проблемите 
си и начините за разреша-
ването им. 
Вече като добри приятели 
си пожелахме нови срещи 
и успехи в работата най-
вече по интеграцията на 
хората с увреждания.

Деспина МАРИНОВА

Нов сборник с детски творби на Дора Габе 
представиха в Добрич

На 1 октомври от 17.00 ч., 
в Дом-паметник “Йордан 
Йовков” бе представен 
първият том от двутомни-
ка с поезия и проза за деца 
и възрастни на Дора Габе.
Събитието е част от тър-
жествата, посветени на 
130 години от рождението 

на Дора Габе и се органи-
зира от Регионален исто-
рически музей – Добрич 
и издателство „Славена“ 
– Варна.
Първият том представя 
избрана част от детското 
творчество на поетесата и 
е поредната книга от Биб-

лиотека „Музеи на бъл-
гарски писатели“ на изда-
телство „Славена“. Гости 
по време на представяне-
то бяха представители на 
издателство “Славена”, 
както и съставителят на 
двутомника Никола Ива-
нов.

Другарска среща, проведена в Балчик, под ръководството на г-жа Деспина 
Маринова, председател на СИБ Балчик.                                                               Фото: БТ

Кражба на 
русенски

 автомобил на 
Болата

На 20 август е получено 
съобщение за извършена 
кражба от лек автомобил, 
паркиран в местността 
„Болата”. Установено е, 
че чрез взлом на врата, 
неизвестен извършител 
е проникнал в лек авто-
мобил „Пежо” с русенска 
регистрация. По данни 
на тъжителя е извършена 
кражба на сумата от 465 
лева. По случая е образу-
вано досъдебно производ-
ство.

Кражба на четири гуми чрез 
демонтаж

На 27 август, около 20:00 
часа е получено съобщение 
за извършена кражба от лек 
автомобил „Пежо” с добри-
чка регистрация, паркиран 
на територията на РУ МВР 
Албена. На място е устано-
вено, че за времето от 21:00 

часа на 26 юли до 19:00 
часа на 27 юли, неизвестен 
извършител чрез демон-
таж е извършил кражба на 
четири броя автомобилни 
гуми ведно с джантите. По 
случая е образуван досъ-
дебно производство.

Кражба от търговската алея на 
„Албена”

На 11 септември, около 
13:00 часа е получено 
съобщение за извърше-
на кражба от търговски 
обект, находящ се на 
главната алея в к.к. Ал-
бена. Установено е, че 
чрез взлом на катинар, 

неизвестен извършител е 
проникнал в търговския 
обект. 
По данни на тъжителя е 
извършена кражба на ма-
шина за сладолед. По слу-
чая е образувано досъдеб-
но производство.

Кражба в 
Оброчище

На 28 септември, около 13:35 
часа е получено съобщение 
за извършена кражба от час-
тен имот в с. Оброчище, общ. 
Балчик. Установено е, че чрез 
използване на техническо 
средство, неизвестен извър-
шител е проникнал в скла-
дово помещение. По данни 
на тъжителя е извършена 
кражба на ръчни и градински 
електрически инструменти. 
По случая е образувано до-
съдебно производство.

Откраднати 
гуми от 
паркинг

На 27.09.2018 г. в РУ 
Балчик се тъжи лицето 
Н. Е. Я. от град Бал-
чик за констатирана 
кражба на четири броя 
автомобилни гуми с 
алуминиеви джанти от 
личния му автомобил, 
паркиран на паркинг. 
Образувано е досъдеб-
но производство.  

Пиян и наркотизиран в Балчик
На 21.09.2018 г.автопатрул 
на РУ Балчик спира за про-
верка лек автомобил соб-
ственост и управляван от 
лицето Б. А. С. от град Бал-
чик – неизвестен на МВР. 
От последвала проверка за 

алкохол с техническо сред-
ство, уредът отчита 1,26 
промила алкохол. Лицето е 
изпробвано и за наркотици. 
Установена е употреба и на 
метамфетамин. Образува-
но е бързо производство. 

Счупено стъкло
На 21.09.2018 г.автопатрул 
на РУ Балчик спира за про-
верка лек автомобил соб-
ственост и управляван от 
лицето Б. А. С. от град Бал-
чик – неизвестен на МВР. 
От последвала проверка за 

алкохол с техническо сред-
ство, уредът отчита 1,26 
промила алкохол. Лицето е 
изпробвано и за наркотици. 
Установена е употреба и на 
метамфетамин. Образува-
но е бързо производство. 


