ОБЩЕСТВО
Над 600 проверки извършиха за седмица
горските стражари

Общо 603 проверки извършиха през изминалата седмица горските
стражари към Североизточно
държавно
предприятие. В периода от 20 до 27 февруари са инспектирани 149
обекта за добив на дървесина, 103 превозни
средства, 298 ловци, 52
физически лица и др.
Съставени са 15 акта и
20 констативни протокола по Закона за гори-

те. От нарушителите са
конфискувани каруца,
моторен трион, брадва
и други инструменти за
дърводобив.
При обход на територията на ДЛС „Балчик”
са задържани общо
44,24 куб. м дървесина. Съставени са три
акта и два констативни
протокола. Случаите
са предадени на компетентните органи, а
от извършителите на

незаконната сеч са конфискувани каруца и инструменти.
Два акта и седем констативни протокола са
съставени при проверки на територията на
ДГС „Генерал Тошево”. Служителите на
стопанството са задържали 0,5 куб. м дърва
за огрев.
През изминалата седмица горските стражари към ДГС „Нови па-

зар” са конфискували
7 куб. м незаконно добита дървесина. Съставен е един констативен
протокол.
1,2 куб. м дърва за огрев и брадва са задържани от служителите
на ДГС „Варна”. За
установената незаконна сеч те са съставили
четири акта и два констативни протокола.
Два акта и три констативни
протокола
по Закона за горите е
равносметката от системните проверки на
горските стражари към
ДЛС „Шерба”. През
изминалата седмица те
са конфискували един
моторен трион.
Четири акта и два констативни протокола отчитат мобилните контролни екипи към ДГС
„Суворово”, а по един
констативен протокол
– колегите им от ДГС
„Добрич”, ДГС „Омуртаг” и ДГС „Смядово”.

предизвикани от безконтролно палене на
стърнища, вдигнаха
на крак горските стражари към Североизточно държавно предприятие.
Огнените
инциденти са станали
в периода от 18 до 23
февруари, а сигналите
за тях са получени на
телефон 112. В резултат от бързата реакция
на гражданите, подали информацията,
служителите на горските стопанства и на
пожарна безопасност,
са потушили своевременно пламъците и са
предотвратили сери-

вследствие на човешка небрежност и безконтролно палене на
стърнища. Регистрираните осем инцидента за толкова кратък
период извън пожароопасния сезон са тревожен знак, че забраната за палене на огън
в близост до горска
територия не се спазва”, коментира Стоян
Саров, началник отдел
„Опазване и защита на
държавните горски територии” към СИДП.
По думите му на всички горски служители
е разпоредено да имат
готовност за предпри-

мерки при евентуални
пожари. „Апелираме
да се спазват изискванията за безопасност
и да не се палят стърнища. Благодарим на
гражданите,
чиито
сигнали на телефон
112 допринесоха за
бързото потушаване
на огъня и опазването
на горите”, допълни
Саров.
На 18 февруари са
възникнали пожари в
местността „Бешиктепе” в обхвата на ДГС
„Нови пазар” и близо
до старото поделение
в Разделна, община
Белослав. И при двата

сти, отчитат от СИДП.
Низов пожар е регистриран и на 22 февруари. Огънят тръгнал
край кв. „Дивдядово”
в Шумен и засегнал 3
дка горски територии
със смесени насаждения. Силно наклоненият терен и поривистият вятър затруднили
борбата с огъня. В гасенето участвали 40
военнослужещи и шестима служители на
ДГС „Шумен”. Общо
пет огнени инцидента,
причинени от човешка
небрежност, са регистрирани на 23 февруари.
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Осъдиха мъж от Балчик за
кражба на ток

47-годишният балчиклия бе осъден от Районния съд в Балчик за
кражба на ток. На Красимир К. е наложено
наказание “пробация“
за срок от 8 месеца, съобщиха от пресцентъра
на съда.
Той е признат за виновен в това, че на 4 ноември 2016 г. във вилна
зона „Сборно място“ е
осъществил неправомерно присъединяване

на бунгало в почивна
база към електроразпределителната мрежа, като така е създал
условия за непълно отчитане на потребената
електрическа енергия.
Магистратите наложиха на подсъдимия две
пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес за
срок от 8 месеца с явяване пред пробационен
служител 2 пъти сед-

мично и задължителни
периодични срещи с
пробационен служител
за същия срок.
Наказанието беше наложено, след като магистратите в Балчик
одобриха постигнатото
между подсъдимия и
прокуратурата споразумение.
Определението на Районен съд - Балчик е
окончателно и влиза в
сила веднага.

Кражба на дърва
На 21 февруари, около 12:15 часа в к.к.
Албена е спрян за
проверка ППС каруца, управлявана от
криминално проя-

вения Й.А. (38 г.) от
с. Оброчище, общ.
Балчик. В хода на
проверката са установени 0,3 м3 дърва за огрев, за които

водачът на ППС не
представя надлежно
разрешително. Уведомени са ДЛС Балчик. По случая е образувана проверка.

В Оброчище се краде

На 20 февруари, около 11:30 часа е получено съобщение за
извършена кражба от
частен имот на територията на с. ОброСИДП: Не палете стърнища
чище. Установено е,
инцидента
са
изгорели
че през незатворена
За по-малко от сед- озни щети.
емането на своевремица осем пожара, „Всички пожари са менни и адекватни само сухи треви и хра- врата неизвестен из-

Ивайло Конджагюлов горд с дъщеричката си, извоювала златен медал
по художествена гимнастика, а другата му дъщеря - златен медал по
гребане в Бургас. Балчиклия с две славни златни момичета.
Фото: личен архив.
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вършител е проникнал в спомагателно помещение. По
данни на тъжителя
е извършена кражба на електрожен,
електрически ренде, верижен трион и
винтоверт. От про-

ведените незабавни
ОИМ и ПСД е установен извършителят
на деянието Г.М. (17
г.) от с. Оброчище.
По случая е образувано досъдебно производство.

Задържани трима криминално
проявени
На 21 февруари, след
проведени ОИМ и
ПСД са задържани
криминално проявените Х.В. (19 г.), С.С.
(19 г.) и М.М. (22 г.),
и тримата от с. Оброчище, общ. Балчик.
В хода на работа е
установено, че тримата са извършител
на взломна кражба
от частен имот на те-

риторията на с. Оброчище, извършена
на 19 февруари т.г.
Чрез взлом на прозорец, извършителите са проникнали в
къщата и са извършили кражба на телевизор, преносим
компютър,
звукоусилвател, мобилен
телефон, фотоапарат,
два броя електри-

чески инструменти
и лични вещи. Част
от вещите, обект на
посегателството, са
установени и иззети
по надлежния ред.
Работата по установяване и документиране на цялостната
престъпна дейност
на
извършителите
продължава по описа
на РУ МВР Албена.

Д-р Маргарита Калинова, основател на Дружеството на диабетно болните хора в Община
Балчик; Софка Георгиева /в ролята на Баба Марта/; Марияна Стамова, председател на Д-вото
на диабетно болните; Димка Малева, председател на клуб “Хинап” на хората с увреждания отбелязват мартенските празници с богато тържество в ресторант “Лотос” Балчик. Имаше
интересна викторина със забавни и поучителни въпроси за здравето, кулинарна изложба, където
всички експонати заслужаваха първо място, питателна храна от ресторанта и много весело на
строение.
Фото: Маруся КОСТОВА

