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Районен съд Балчик прове-
де на 30.09.2015 г. „Ден на
отворените врати”, посве-
тен на 135-ата годишнина от
създаването му.
Програмата на Деня, който
бе открит в 10 ч. в двора на
Съдебна палата Балчик,
представи различни акцен-
ти от дейността на съда.
Изложба, посветена на Кръ-
стю Мирски - едни от сто-
жерите на съдебната власт
в града след Освобождени-

ето, показва част от исто-
рията на съда. За живота и
дейността на един от пър-
вите съдии в Балчик раз-
каза г-жа Кристина Спа-
сова – уредник в Истори-
чески музей Варна, която
подготви експозицията.
На откриването присъст-
ва г-жа Кирилка Стойно-
ва - автор на книгата „Кръ-
стю Мирски общественик
и книжовник”, като пода-
ри екземпляр от творбата

си на Районен съд Балчик.
На празника бе поканен и
едноименният потомък на
тачения от юристите в гра-
да бивш председател на съ-
дебната институция Кръс-
тю Мирски.
Гостите получиха изготве-
ните по повод годишнина-
та две брошури – за исто-
рията и дейността на Райо-
нен съд Балчик, и за Кръс-
тю Мирски.
Присъстващите разгледаха

адаптираната съдебна зала
за изслушване на деца.
Оформянето на интериора
в нея бе постигнато, освен
с бюджетни средства, така
и чрез дарените от деца на
служители и приятели ку-
кли, фигурки от пластилин,
рисунки. Впечатления спо-
делиха  поканените г-жа
Ева Жечева – председател
на Държавна агенция за за-
крила на детето и г-жа
Офелия Кънева - предста-

вител на Центъра за обще-
ствена подкрепа в Балчик.
 Програмата продължи със
среща на тема „Медиация-
та като услуга, популяри-
зирана от Районен съд Бал-
чик“. На нея присъстваха
адвокати и юристи, заин-
тересовани от приложени-
ето й.
Г-жа Милена Гунчева -
председател на Центъра за
спогодби и медиация към
Софийски районен съд,

разказа за своя опит.
Председателят на Районен
съд Балчик г-жа Ивелина
Велчева обобщи резулта-
тите от проведената през
месец септември кампания
за популяризиране на ме-
диацията в общината.
Проведе се лекция от ма-
гистрати за структурата и
функционирането на съде-
бната власт и вписванията
в Районен съд Балчик пред
ученици от СОУ “Христо

Ботев” Балчик.
Бе демонстрирана програ-
мата за случайно разпре-
деление  на делата и новата
интернет страница на съда.
Сайтът  вече предлага на
потребителите двуезична
версия на английски и бъл-
гарски език.
Магистрати и служители
от Районен съд Балчик по-
срещнаха много гости и по-
сетители на празника.

БТ

Êðèìèíàëíè íîâèíè
Блъснат велосипедист
На 23 септември, около
05:30 часа, е получено съ-
общение за настъпило
ПТП, на около километър
след гр. Добрич, по пътя
за гр. Балчик. Установено
е, че лек автомобил „Фол-
ксфаген Голф” с добричка
регистрация, управляван
от К.А. (67 г., от гр. Бал-
чик), движейки се към гр.
Балчик, застига и удря ве-
лосипедист. Вследствие на
ПТП е пострадал водачът
на велосипеда Н.М. (68 г.,
от гр. Добрич), който е от-
веден в МБАЛ гр. Добрич,
където по-късно почива. П
о случая е образувано до-
съдебно производство по
описа на РУ 01 Добрич.
Пиян шо фьор на ул.
“Черни връх”
На 21 септември, около
02:15 часа, по ул. „Черни
връх” в гр. Балчик е спрян
за проверка лек автомобил
„БМВ 520” с добричка ре-
гистрация, управляван от
неправоспособен водач.
При последвалата провер-
ка за употреба на алкохол
с техническо средство, ци-

фровата индикация отчита
наличието на 1,57 промила
в издишания от водача въз-
дух. С полицейска мярка за
срок от 24 часа е задържан
Е.Я. (38 г., от гр. Балчик).
По случая е образувано
бързо производство по
описа на РУ Балчик.
ПТП
На 22 септември, около
15:23 часа, е получено съ-
общение за настъпило ПТП
на около 50 метра преди та-
белата за с. Стожер, в по-
сока гр. Варна. Установе-
но е, че са се сблъскали лек
автомобил „Опел Астра” с
варненска регистрация и
лек автомобил „Митцуби-
ши” с добричка регистра-
ция. Вследствие на ПТП е
пострадала пътуващата в
лекия автомобил „Митцу-
биши” С.С. (24 г., от гр. До-
брич), която е настанена в
неврохирургичното отде-
ление на МБАЛ – гр. Доб-
рич, с мозъчно сътресение
и порезна рана, без опас-
ност за живота.  По случая
е образувано досъдебно
производство по описа на
РУ 02 Добрич.

3 áàíêè äúðæàò
ïîâå÷å äúðæàâíè
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3 банки държат повече
дър жавни депозити,
отколкото всич ки
останали 25, пише в. "Сега"
на база на данните на БНБ
за първото тримесечие на
тази година.
Трезорите, ползващи се с
най-високо доверие сред
управляващите, са Първа
инвестицио нна банка,
Общинс ка банка и
Уникредит Булбанк. Там
се съхраняват 1.564 млрд.
лв., или 53% от всички
2.950 млрд. лв. депозити
на сектор "Държавно
управление". Тук влизат
държавни и изпълнителни
агенции, университети,
болници, общини и др.
Най-голям дял от парите
на сектор "Държавно
управление" са в Първа
инвестицио нна банка
(ПИБ) - 815.3 млн. лв. Те
най-вероятно са част от
ликвидната подкрепа от
1.2 млрд. лв.,  която
банката получи от
държавата миналото лято.
Впоследствие сумата
спадна до 900 млн. лв.,

след като ПИБ върна 300
млн. лв. Част от остатъка
трябва да бъде изплатен в
рамките на 1 година.
На вто ро място  е
Общинска банка, която
държи 414.2 млн. лв. От
нея държавата е спечелила
316 хил. лв. от началото на
годината до края на март.
Трета в  списъка е
Уникредит Булбанк с 334.9
млн. лв. държавни пари. От
тях за първите 3 месеца
държавните и общински
фирми са спечелили 285
хил. лв.
Сравнително големи суми
са депо зирани и в
Инвестбанк - 277.9 млн.
лв., Банка ДСК - 222.5 млн.
лв., и ЦКБ - 191.2 млн. лв.
Сумата в Инвестбанк също
не е донесла никакви лихви
за държавата през първите
3 месеца на годината. В 5
банки у нас няма никакви
суми, депо зир ани от
държавни предприятия.
Това са Търговска банка
"Виктория", Ишбанк, Те
Дже Зираат, Банка Пиреос
и ИНГ банк.

Ìàêóëàòóðà

Помните ли думата маку-
латура? Тя се появи пок-
рай аферата „Костинб-
род“, в която блесна по-
литическата звезда на
Николай Бареков. Той
твърдеше, че палетите с
бюлетини са доказателс-
тво за подмяна на изби-
рателния вот, опоненти-
те му обясняваха, че ста-
ва дума за най-обикнове-
на макулатура.
Да проверим какво е обя-
снението за този термин.
Речникът пояснява, че
тази дума има три значе-
ния: 1/ в полиграфичес-
кото производство  – по-
грешно или пробно отпе-
чатан лист; 2/ в полигра-
фическото производство
означава още и техниче-
ските отпадъци от хартия
или картон, образуващи
се при подготовката за
печат, при печата на ти-
ража, при провеждането
на брошуро-книговезки-
те и довършителни про-
цеси; 3/ в целулозно-хар-
тиеното производство
негодна хартии, книги и
други, събирани като
вторични суровини и
други материали, които
се преработват.
Моля ви да прочетете от-
ново тези обяснения, ка-
то замените „полиграфи-
ческо“ с „политическо“.
Ако сте го направили, и
вие ли стигнахте до изво-
да, че Николай Бареков е
макулатура?
Де да беше само той. Ме-
стните избори са време-
то, в което макулатурата
- всички тези погрешно
или пробно създадени
партийки, технически от-
падъци от политическия

живот, изрезки от до-
вършителни обществе-
ни прекроявяния и про-
чие вторични сурови-
ни – се опитват да вля-
зат в преработка и да се
превърнат в малки, но
вършещи някаква рабо-
та изделия.
В полиграфията макула-
турата се употребява за
визитни картички, да ре-
чем. В политиката е при-
ложима за производст-
во на общински съвет-
ници. Политическата
макулатура не бива да се
подценява. Тя може ка-
кто да вкара свои хора в
общинския съвет, така и
да се спазарява за учас-
тие с големи партии, за
да откъсва гласове от те-
хни противници. Такива
неща стават и на парла-
ментарни избори, но
местните са теренът, на
който малките могат да
се развихрят така, че да
устроят себе си или да
развалят играта на голе-
мите.
Мащабът го позволява.
За парламентарните из-
бори през миналата го-
дина се регистрираха 22
партии и седем коали-
ции. В местните избори
на 25 октомври тази го-
дина ще участват 71
партии и три коалиции.
Кирил Йорданов се кан-
дидатира за кмет на
Варна. Името на коали-
цията, която го издига е
в духа на африканската
традиция партията да
носи името на лидера,
за да е ясно кой от кое
племе е. Коалицията се
казва „Кирил Йорданов
– кметът на Варна“.

Шансовете това да се
сбъдне са от нула към
минус десет. Но шансо-
вете да се вкарат некол-
цина или поне първият
от листата в общинския
съвет е съвсем реален. А
първият, разбира се, е
Кирил Йорданов.
Йордан Лечков се кан-
дидатира за кмет на Сли-
вен. Първо бе подкрепен
от „Ред, законност и си-
гурност“ на Яне Янев.
После бе подкрепен от
„България без цензура“
на Николай Бареков.
Това предизвика Яне
Янев да каже, че до Леч-
ков ще застане, но до Ба-
реков никогаж. Йордан
Лечков няма да стане от-
ново кмет на Сливен, но
ще бъде съветник. Той,
разбира се, води листа-
та на създадената за тези
избори коалиция „Обе-
динени региони“. „Же-
ната до Бареков“ се кан-
дидатира за кмет на Со-
фия. Нейната победа е
вече осигурена, тъй ка-
то хората ще научат, че
тя не се казва Женадато-
бареков, а Мария Кален-
дерска. Твърди, че е убе-
дена, че балотажът ще
бъде между нея и Йор-
данка Фандъкова. Дано
повече да твърди, откол-
кото да е убедена, защо-
то иначе положението
се влошава дори повече,
отколкото разумният
човек предполага. „Ис-
кам да направя много

конкретни неща и дори
да загубя балотажа, ще
остана да ги отстоявам в
общинския съвет“ – ка-
зва тя за наше успокое-
ние. Календерска се бо-
ри за участие в общинс-
кия съвет. Във всяка об-
щина има по няколко та-
кива примера и ако все
още са останали хора,
които се питат защо кан-
дидати без никакъв шанс
се кандидатират за кме-
тове, отговорът е, че те
не се кандидатира за
кметове.
Кандидатурата им за
кметове е само въжето,
което се надяват да из-
дърпа листата, която ог-
лавяват, достатъчно на-
пред, за да попаднат в
общинските съвети. В
малките общини това е
въпрос, включително и
на поминък.В малките
общини няма работни
места, а съветниците по-
лучават заплата. Съвет-
ниците са близо до об-
щинските администра-
ции, а вече в много гра-
дове общината се явява
най-големият работода-
тел. И, което е по-важно
от първите две, общинс-
ките съвети са нещо ка-
то местната борса, на ко-
ято се решават въпроси-
те, свързани с потоците
пари, които преминават
през територията на об-
щината. Общинските съ-
вети днес нямат нищо
общо с онези съвети от

зората на демокрацията,
в които се дебатираха
идеи, ценности, тенден-
ции и други възвишени
заблуди. Сега в общинс-
ките съвети се говори са-
мо за пари.
Уж какво е важно да се
направи, уж кой може да
го направи най-добре,
уж защо е неотложно,
но в крайна сметка – при
кого да отидат едни па-
ри. Тук всеки глас е ва-
жен и тази важност съ-
що има своята себестой-
ност. В общинския съвет
един глас на управлява-
щата партия е равен на
един глас от партия, коя-
то никой не може да се
сети как се казва. Об-
щинските съвети не се
състоят от старейшини-
те на общината.
Те се състоят от броке-
рите на общината. Сан
Диего е град с 1,5 млн.
население. Управлява се
от 9 общински съветни-
ци, които работят с еки-
пите си на пълен рабо-
тен ден. В България има
265 общини. Във всяка
от тях има общински съ-
вет, най-големият се съ-
стои от 61, а най-малки-
ят от 11 съветници. Ако
се чудим накъде ще му
излезе краят, един от от-
говорите е – ще постро-
им уникален български
обществен строй, който
ще се казва общински
капитализъм.
Веселина СЕДЛАРСКА

Ñèãíàë çà áîìáà â
ñãðàäàòà íà Îáùèíàòà

Сигнал за бомба в сградата
на Община Балчик е подаден
малко преди 8.30 ч. на 25

служители и клиенти бяха
изведени на безопасно място
извън сградата - съобщиха от
общината.
Служители на МВР са
отцепили своевременно
района около
администрацията и
претърсили сградата за
взривно устройство.
 Такова не беше открито и
работата на администрацията
бе възстановена в 13:00 часа.
Подобни вероятни
инциденти са опасни и за
прилежащите на общината
сгради. Полицията не е
уведомила още кои са
подалите фалшивия сигнал и
поради каква причина.
БТ

септември на тел.112.
Съгласно утвърдена схема за
евакуация, всички


