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Сдружение 
“Българско наследство” метра в час.  Мъжът 

заяви пред съда, че 
никога не е бил в чуж-
бина, а колата, с която 
е извършено наруше-
нието е негова само по 
документи. Той при-
зна, че на името му 
са регистрирани около 
160 автомобила, но не 
знае къде се намират 
те, тъй като са били 
прехвърлени на румън-
ски граждани. Съдът 
счете, че доказване-
то на това твърдение 
може да бъде напра-
вено пред австрийски 

Окръжен съд - До-
брич призна финансо-
ва санкция, наложена 
на добруджанец в Ав-
стрия за шофиране с 
превишена скорост. 75 
евро трябва да плати 
38-годишният Славей-
ко Н. от село Победа, 
който е санкциониран 
от Окръжна финан-
сова служба в Дой-
чландсберг за това, че 
на 20 февруари 2016 
г. е надвишил със 7 
километра разрешената 
в района максимална 
скорост от 50 кило-

съд чрез възобновяване 
на производството за 
извършеното пътно на-
рушение.

 Докладчикът 
по делото съдия Петър 
Монев, който е и ръ-
ководител на Наказа-
телното отделение, ко-
ментира, че Окръжният 
съд е разглеждал и дру-
ги подобни дела, при 
които за нарушения в 
чужбина се търси от-
говорност от фиктивни 
собственици на авто-
мобили. Те прехвърлят 
собствеността върху 

колите си най-често на 
чужди граждани, като 
едновременно с това 
издават пълномощно 
на купувачите. С тези 
пълномощни новите 
собственици могат да 
управляват в чужби-
на, а при извършени 
нарушения в страните 
от ЕС, налаганите им 
глоби впоследствие се 
търсят от хората, на чи-
ето име е регистриран 
автомобилът.

Емилия Укова
Връзки с обществе-

ността

Р България  град Балчик  пл. „21 септември” № 5 
тел.+359+579+ 7 28 62  моб.тел. 359 +899 655 249

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В III МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ 
„БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”, 

който ще се проведе от 25 до 27 август 2017 г. в град Балчик, 
Р България, на брега на Черно море

         
На него ще демонстрирате, без такса за участие, автентичен фолклор, 

литература, занаяти, трудове на учени и краеведи за съхраненото 
национално наследство – език, традиции, култура. Даваме трибуна и за 
художниците, които рисуват съхранения бит и обичаи на българите по 
света. 
В Балчик предлагаме на най-достъпни цени пълен пансион /нощувка, 

закуска, обяд и вечеря/, която струва 32.00 лв. на ден на човек или 48 
евро на човек за три дни. Транспортът също е за Ваша сметка.
Необходимо е да заявите до 1юни 2017 г. участието си, като посочите 

брой участници, колко и кои дни и какви условия избирате. Всички 
хотели са на Ваше разположение. На 15 деца – един ръководител 
пребивава безплатно. На 20 души възрастни участници – един 
ръководител пребивава безплатно.Това е срокът и за заплащане по банков 
път или в брой на сумата за пребиваване. 
                                      Банка СИБАНК България
                                      BIC BUIВ BG SF
                                      IBAN BG 95 BUIВ 98881049067900 
                                     Сдружение “Българско наследство”                        
Сдружение „Българско наследство” град Балчик, Р България, 

организира форума „Българско наследство” и други културно-масови 
мероприятия у нас и в чужбина. 
Подробности по настаняването и цялостната организация на форума 

ще намерите в нашия сайт: www.bgnasledstvo.com
Всички участници ще бъдат удостоени с материални и 

морални награди.Осигуряваме безплатно посещение на ДКИ КЦ 
„Двореца”Балчик, Университетската ботаническа градина и музейните 
обекти на Община Балчик. 

                                               ПРОГРАМА        

25 август 
  9.30 ч. Откриване на изложба.
10.00 ч. Проф. д-р Иван Стоянов открива и води конференция                  
„180 години от рождението на Васил Левски” 
 16.00 ч.  Проф. д-р Елена Рацеева от Тараклийския български 
университет в Р Молдова открива и води конференция на тема, 
продължение от първия и втория форум: „Етнологията на българите”. 
18.00 ч. Официално откриване на Третия международен форум   
”Българско наследство” на пл.”21 септември” и водосвет.
Участниците са задължително с фестивалните си костюми, табела и 
знаме.

26 август – Фолклорен конкурс

9.00 – 16.00 ч. Фолклорни изяви с конкурсен характер в НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870” Балчик. По график.
14.00 ч. Откриване на Художествена изложба във фоайето на НЧ 
„П.Хилендарски 1870” 
18.00 ч. Представяне на списание „Форум”, издание на Сдружение 
„Българско наследство”

27 август 

10.30 ч.  Литературна конференция
16.00 ч. Концерт за награждаване участниците в III МФ „Българско 
наследство”.
НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Балчик.
Форумът се провежда под патронажа на д-р Румяна Малчева Ангелова,  

носител на признанието „Общественик на 2013 г.”- Балчик.
Материалите за участието в конференциите и литературния спектакъл 

да бъдат до 3 000 знака, в рамките на 6 минути прочит от самите Вас.
Могат да участват учени, критици и краеведи, вещи по темите на 

отделните конференции.
Моля, изпратете предварително Вашия материал за участие, за да се 

подготви и отпечата в поредното издание на сп.”Форум”.
Може да участвате дистанционно като изпратите Вашите статии 

на някой от посочените електронни адреси. Материалите ще бъдат 
включени в общата презентация на форума, ще бъдат прочетени от 
професионален актьор и ще се отпечатат в сп.”Форум”, издание на 
Сдружение „Българско наследство”. Всичко за модулите на форума, 
статута, заявките за участие и пр. можете да видите в сайта ни: www.
bgnasledstvo.com

Директор на форума:   Маруся Костова 
 0899 65 52 49    e-mail: bgnasledstvo@abv.bg

Секретар на форума: Росица Шалтева    
0898 56 87 89    е-mail: rvchaltevi@mail.bg
Координатор на форума: Надя Танова 

 Добруджанец трябва да плати глоба 
за пътно нарушение в Австрия

Добричка районна про-
куратура на 29 март слу-
жителите са пристъпили 
към операцията. Извър-
шени са процесуално-
следствени действия  в 
с. Драганово, където в 
имот,  собственост на 
А.П. /41 г./ от гр.Добрич 
е открита високотех-
нологична оранжерия, 
като същата е пригодена 
в стая на къщата, обо-
рудвана с лампи за ото-
пление и вентилационно 
- климатична система, 
термодатчици, сензори 
и други. Намерени са 

Сл ед  п р о в е д е н и 
ОИМ, свързани с про-
тиводействие на прес-
тъпленията, свързани 
с наркотични вещества 
от служители от Отдел 
„Криминална полиция” 
при ОДМВР  Добрич 
и Второ РУ Добрич са 
установени данни за 
производството на нар-
котични вещества на 
територията на Община 
Добричка. Незабавно е 
разпоредено провежда-
не на СПО от Директо-
ра на ОДМВР Добрич, 
като след доклад пред 

общо 37 броя, посадени 
в саксии растения от 
рода на конопа, с разме-
ри от 70 см до 120 см с 
общо тегло около 30 кг. 
зелена маса . От извър-
шените проби с полеви 
тест откритите растения 
реагират на канабис. 
А.П. е задържан за 24 
часа. 
Операцията  е осъ-

ществена под прякото 
ръководство на Добри-
чка районна прокура-
тура.
По случая във Второ 

РУ Добрич е образувано 

досъдебно производ-
ство по чл.354В, ал.1 
от НК. Материалите са 
докладвани в Районна 
прокуратура -Добрич. 
Собственикът на имота 
и стопанин на домаш-
ната плантация е при-
влечен като обвиняем. 
Същият има криминал-
ни регистрации за хули-
ганство, закана с убий-
ство и склоняване към 
проституция. Работата 
по пълното изясняване 
на случая и престъпната 
дейност на лицето про-
дължава.

Добрички полицаи откриха 
оранжерия за канабис

Издирва се!

сложение, късо подстри-
гана червеникава коса.
Жената води скитни-

чески начин на живот.
ОД на МВР Добрич 

умолява всички, които 
имат информация къде 
може да бъде открита, 
да сигнализират на те-
лефон 112 или в най 
– близкото полицейско 
управление.
ОД НА МВР ДОБРИЧ

По молба на близките 
ОД МВР Добрич из-
дирва Станка Маркова 
Атанасова на 48 години, 
от град Добрич.
По данни на близки-

те, Станка е напусна-
ла дома си около 11:00 
часа на 22 март 2017 
г. и от тогава е в неиз-
вестност.
Станка е висока около 

165 см, нормално тело-

Осъдиха жена за подкуп 
на пътни полицаи

в служебния автомобил, 
където била изпробвана 
за наличието на алкохол 
в кръвта, като резултатът 
бил отрицателен. Жената 
решила да даде подкуп, 
докато един от служители-
те й подавал актовете, като 
подхвърлила в скута му 
банкнотата с думите: „Ето 
да се почерпите“. Полица-
ите обаче не взели парите, 
а незабавно уведомили за 
случилото се дежурния в 
оперативната дежурна част 
на ОД МВР - Добрич.
Делото премина по реда 

на съкратеното съдебно 
следствие, като първона-
чално наложеното наказа-
ние на подсъдимата от 1 
година условно лишаване 
от свобода беше намалено 
с една трета. Съдът прило-
жи процедурата, след като 
подсъдимата призна изця-
ло вината си и изложените 
в обвинителния акт факти 
и обстоятелства. 
Присъдата на Окръжен 

съд - Добрич може да се 
обжалва и протестира в 
15-дневен срок пред Апе-
лативен съд - Варна.

 Емилия Укова * Връз-
ки с обществеността

Окръжен съд - Добрич 
наложи общо наказание от 
8 месеца условно лишава-
не от свобода с 3-годишен 
изпитателен срок и глоба 
от 1000 лева на Геновева 
Д. от село Богдан, общ. 
Добричка за подкуп на 
пътни полицаи и за упра-
вление на кола без регис-
трационни табели.
Съдът призна 34-годиш-

ната жена за виновна в 
това, че на 11 декември 
2016г. в село Дончево, об-
ласт Добрич е дала подкуп 
от 50 лева на двама млад-
ши инспектори от сектор 
“Пътна полиция“ при ОД 
МВР - Добрич, за да не й 
съставят актове за допус-
нати нарушения по Закона 
за движение по пътищата.
На посочената дата под-

съдимата е била засечена 
да управлява автомобил 
без регистрационни табе-
ли, като освен това шо-
фирала без колан и без 
включени светлини. По-
лицейските  служители 
й съставили актовете за 
извършените нарушения, 
които тя подписала без 
възражения. После под-
съдимата била поканена 


