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с предоставяне в дома 
на социалната услуга 
„личен асистент“, на 
мотивационна и пси-
хологическа  подкре-
па и консултиране на 
предоставящите соци-
ални услуги, на пси-
хологическа подкрепа 
на потребителите на 
услугите, на здравно-
консултативни услу-
ги на целевата група, 
според индивидуалните 
потребности на хората 
с увреждане. Проектът 
ще обхване нуждаещи 
се лица, както от гр. 
Балчик, така и от се-
лата на територията на 
община Балчик. Пред-

вижданите дейности са 
съобразени с критерии-
те и стандартите за со-
циални услуги за деца и 
възрастни, които ще се 
прилагат за подбор на 
крайните потребители. 
Продължителността 

на проекта е 20 месеца, 
със срок за предоставя-
не на социалните услу-
ги 18 месеца. 
В проекта ще бъда 

включени  22 неак-
тивни или безработни 
участници и 22 учас-
тници с увреждания 
над 18 г., получаващи 
услуги
Стойност на проекта  

-  315 791.82 лв.

П р о ц е д у р а 
BG05M9OP001-2.005 - 
Активно включване
Проектното  пред -

ложение  на Община 
Балчик „Насърчаване 
достъпа до  заетост на  
уязвимите групи от Об-
щина Балчик“ включва 
подкрепа за намиране 
на работа и подобрява-
не достъпа до заетост 
на хората с увреждания, 
реализация на интегри-
рани подходи за моти-
виране и насърчаване 
участието на пазара на 
труда и на лица, пола-
гащи грижи за зависими 
членове на семейства. 
Проектът е свързан 

Одобрен проект

Полковник Иван Апостолов кани председателите и представители Полковник Иван Апостолов кани председателите и представители 
на всички партии от Община Балчик на 14 март /вторник/ от 12.00 на всички партии от Община Балчик на 14 март /вторник/ от 12.00 
часа на среща във връзка с мемориалната плоча на загиналите летци часа на среща във връзка с мемориалната плоча на загиналите летци 

на летище Балчик във всички времена.на летище Балчик във всички времена.

Проект 
“Насърчаване 

достъпа до заетост 
на уязвимите групи 
от Община Балчик”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- ДОБРИЧ

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.02.2017г., от 
14:00 часа в сградата 
на ОД на МВР Добрич 
се проведе Отчет-ана-
лиза на ОД на МВР 
Добрич за 2016г., като 
гости на събитието 
присъстваха зам. ди-
ректор на ГДНП стар-
ши комисар Тодор 
Гребенаров, председа-
теля на Окръжна про-
куратура гр. Добрич 
г-н Пламен Николов и 
директора на ТДАНС-
Добрич Георги Геор-
гиев. 
Старши комисар Ни-
колай Спасов, дирек-
тор на ОД на МВР 
Добрич запозна гос-
тите и личния състав 
с постигнатите резул-
тати за 2016 г.: 
През 2016 г. са извър-
шени по-малко престъ-
пления от 2015 г., като 
разкритите през мина-
лата година са повече 
от предходната. Извър-
шено е едно убийство 
и 3 опита за убийство, 
които са разкрити. Ре-
гистрирани са общо 
5 изнасилвания, 4 от 
които са разкрити, а 
работата по едно е пре-
кратена. Извършени са 
9 блудства, 5 от които 
са разкрити. Няма ре-
гистрирани отвлича-
ния през миналата го-
дина. Разкритите през 
2016 г. кражби са 33%, 
а през 2015 г. са били 
22%. Половината от 
извършените грабежи 
са разкрити, като пре-
обладават уличните, 
с пострадали самотно 
движещи се жени през 
тъмната част на дено-
нощието. Посегател-
ствата спрямо МПС 
бележат повишение 
през 2016г. спрямо 
2015 г. Установените 

извършители на ико-
номически престъпле-
ния през 2016 г. са 111. 
През миналата година 
е разкрит банков обир, 
извършен през 2015г., 
задържана е престъпна 
група, занимаваща се с 
отглеждане и разпрос-
транение на наркотич-
ни вещества. 
През летния сезон на 
2016 г. не са допуснати 
сериозни тежки прес-
тъпления в курортните 
селища и комплекси на 
територията на област 
Добрич. Извършени са 
множество съвмест-
ни проверки с НАП 
Добрич на търговски 
обекти по Черномори-
ето, като са констати-
рани нарушения при 
сключване на трудови 
договори и Закона за 
авторското право и 
сходните му права.
По време на провеж-
дането на изборите за 
президент на Републи-
ка България през 2016 
г. бяха гарантирани си-
гурността и обществе-
ния ред.
 
Противодействие на 
престъпността:

-СПО по метода „Ши-
рокообхватен кон-
трол”;
-Съвместни провер-
ки с представители на 
различни институции;
-Засилено полицейско 
присъствие в уязвими-
те райони;
-Множество проверки 
на лица от КК;
-Тясно взаимодейст-
вие с органите на 
местната власт;

Превантивна дей-
ност:
-Работа на полиция-

та в училищата;
-Проверки в питейни 
и увеселителни заве-
дения;
-Безопасност на дви-
жението и намаляване 
на пътнотранспортния 
травматизъм;
-Превантивни меро-
приятия със самотно 
живущи хора;
-Добро взаимодейст-
вие с други институ-
ции;
-Работа с уязвими гру-
пи;
Изводи и тенденции:
-Не се констатира 
увеличение на мигра-
ционния натиск;
-Наблюдава се нама-
ляване на регистри-
раните престъпления 
и увеличаване на раз-
криваемостта им;
-Наблюдава се уве-
личение на тежките 
ПТП;
-Рязко увеличение на 
престъпленията, свър-
зани с наркотични ве-
щества;
-Увеличение на краж-
бите на вещи и части 
от МПС в гр. Добрич;
-Увеличение на раз-
пространението на ак-
цизни стоки и злоупо-
требите с финансови 
средства от фондове 
на ЕС и други; 
 Приоритетни задачи 
за 2017г.: 
-Противодействие на 
миграционния натиск;
-Ограничаване на 
престъпността върху 
личността и собстве-
ността на гражданите;
-Противодействие на 
организираната прес-
тъпност;
-Активно противо-
действие на битовата 
престъпност;
-Гарантиране на об-
ществения ред и си-

гурността по време на 
изборите за народни 
представители на Ре-
публика България;
-Ограничаване на ще-
тите за държавния бю-
джет;
-Активизиране на кон-
тролната дейност на 
служителите, работе-
щи по пътния контрол, 
във връзка с промени-
те в ЗДП.
-Взаимодействие с 
други институции; 

Окръжен прокурор 
Пламен Николов из-
рази задоволство от 
съвместната работа 
на Прокуратурата с 
ОДМВР Добрич, ГПУ 
Каварна и ГПУ Ген. 
Тошево, като очаква-
нията му са резулта-
тите през 2017 г. да са 
още по-добри.

 Старши комисар 
Тодор Гребенаров от-
чете положителната 
тенденция на подобря-
ване на резултатите в 
цялостната дейност на 
ОДМВР Добрич през 
2016 г., като  усилията 
трябва да са насочени 
към осигуряване на 
ред и стабилност през 
2017 г.

Георги Георгиев, ди-
ректор на ТДАНС-
Добрич пожела на 
присъстващите успехи 
в съвместната работа 
по противодействие 
на миграционния на-
тиск, осигуряване на 
обществения ред и си-
гурността на гражда-
ните през настоящата 
2017 г. 
                 01.03.2017 г. 
    
 ОД НА МВР 

ДОБРИЧ

Районен съд - Балчик постанови 
още 3 месеца лишаване от свобода за мъж, 

избягал от затвора

38-годишният Румен М. от село Каменар, Варненска област получи наказа-
ние от 3 месеца лишаване от свобода за бягство от затвора. Присъдата беше 
постановена от Районен съд - Балчик, след като магистратите одобриха по-
стигнатото между подсъдимия и прокуратурата споразумение. Мъжът ще 
търпи наказанието при строг режим в затвор от закрит тип. 
Подсъдимият е изтърпявал присъда за кражба в затворническо общежитие 
от открит тип “Разделна“ към затвора във Варна. Той успял да избяга на 6 
април 2016 година, когато със заповед на началника на общежитието бил из-
веден на външен обект „Първа буна“ в  Балчик. аложеното му сега наказание 
за бягството ще бъде присъединено към неизтърпяната част от предишната 
му присъдата. Определението на Районен съд - Балчик е окончателно и влиза 
в сила веднага.

С неистински документ от Португалия

На 28 февруари в 17,10 ч. в с. Оброчище, от служители на РУ Албена е из-
вършена проверка на лек автомобил “Мерцедес”, с КН регистрация, упра-
вляван от А.А., на 24 г. от с. Оброчище, известен на МВР, представя СУМПС, 
издадено в Португалия. При последвалата експертна проверка на документа 
е установено, че същият е неистински. Водачът  е изпробван с орален тест за 
наркотични вещества с дрегер “Дръгтест 5000”, който отчита положителен 
резултат, за наличие на тетрахидроканабинол. Отведен в ЦСМП Добрич, къ-
дето дава биологични проби за изследване по надлежния ред. Задържан за 24 
часа, образувани са бързи производства по случая.

Бягащ от отговорност

На 02 март в 19,45 ч. в с. Оброчище, служители на РУ Албена, при опит 
да извършат проверка на лек автомобил “Рено” с ТХ регистрация, управля-
ван от М.М.,на 22 г. от с. Оброчище, известен на МВР, водачът отказва да 
преустанови движението на автомобила и оказва съпротива. В резултат на 
действията му срещу него е използвана физическа сила и помощни средства 
и същият е задържан. Водачът при задържането и привеждането в патрулния 
автомобил на задната седалка изхвърля полиетиленово пликче, съдържащо 
суха тревна маса с тегло 0.8 грама, която при направен полеви тест реаги-
ра на тетрахидроканабинол. Уведомен е дежурен прокурор при РП- Балчик. 
Извършени са ПСД от следовател при ОСлО ОП- гр.Добрич. По случая е 
образувано следствено дело.  

Кражба на меден проводник

На 03 март чрез ЕЕН 112 в РУ Балчик е заявено от П.Д., на 54 г., енергетик 
към «В и К» Добрич, за времето от 21,20 ч.  на 02.03.17 г. до 08,20 ч.  на 
03.03.17г., неизвестно лице е извършило кражба на захранващ меден про-
водник – тип ШКПТ с дължина 5 м. от сондажен кладенец в землището на 
с.Гурково. По случая е образувано досъдебно производство.


