В ОБЩИНАТА
Îòêðèõà ïðåìðúçíàë áåçäîìíèê â
Áàë÷èê, âúçìîæíî å äà àìïóòèðàò
ðúöåòå ìó

Мъжна около60 години е
открит в безпомощно състояние тазисутрин в Балчик.
Според непотвърдена
информация, той е клошар. Бил е в нетрезво състояние, когато е паднал
навън. Когато е открит, е
бил вече с измръзвания
на ръцете. Първоначално
е бил прегледан в Спешния център в Балчик, след
което е откаран в болницата в Добрич. Настанен
е в хирургично отделение, където се извършват
се реанимационни мероприятия. До 24 часа ще
стане ясно дали ще се наложи ампутация на ръцете му, които са пострадали от измръзването, обясни за Topnovini.bg изпълнителният директор
на МБАЛ – Добрич д-р
Трифон Йорданов. Той
допълни, че мъжът е без
лична карта, няма информация за близките му.

Той се опасява, че това ще е поредния случай,
в който болницата трябва да играе ролята на социално заведение. Даде
за пример мъж, който от
около 15 дни е в болницата и не може да бъде
изписан. Настанен е в ортопедично отделение,
след като е бил открит
паднал с фрактура на бедрената шийка. Също е
бил без документи. Покъсно са донесли личната му карта и се оказало,
че адресната му регистрация е от варненско село. Когато от болницата
потърсили социалната
служба в съответната
варненска общината оттам обяснили, че могат
да се ангажират с някаква помощ, но поискали
решение на ТЕЛК. Такова решение обаче не може да се получи за 24 часа, още повече, че по

Фото: topnovini.bg
празниците комисията
почивала.
Според д-р Йорданов,
тази ситуация още веднъж показва, че има недостиг от приюти, но също и незаинтересованост у пациентите, за които, в крайна сметка,
болницата трябва да поеме всички разходи.
По инф ормация на
Topnovini.bg, социалните служби в Балчик продължават да търсят вариант за настаняване на 75годишния мъж, който бе
открит премръзнал и системно недохранван в
неделя в местността
Момчил.Социалните домове в област Добрич
били със запълнен капацитет, търсят се възможност за приемането му в
социално заведение във
Варненско.
Станислава
КРЪСТЕВА

Транспорт на автомобили с автовоз от и до България
тел. 675626833
whatsapp: Мирослав Тодоров
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Болен възрастен мъж ко ментира
за
Мъж от Балчик на 25 побойникът побягнал в е бил спасен от измръз- To pnovini.bg, че при
години е нанесъл побой неизвестна посока.
ване и глутница бездом- приемането му възрастна 53-годишен свой съгКогато по-късно поли- ни кучета. Жена се натъ- ният мъж е бил гладен и
ражданин, съобщава Об- цаите опитали да го задър- кнала на покъртителната премръзнал. Той имал и
ластната дирекция на жат, оказал съпротива.
гледка в местно стта мозъчно-съдово заболяМВР в Добрич. ПрестъпПо случая е образува- Момчил, край Балчик. ване. Страда от системлението е извършено на но бързо досъдебно про75-годишният мъж но недохранване.
31 декември до заведение изводство.
живеел в барака, без враСпоред медика, помоза бързо хранене. След каСтанислава ти. При температури от щта е била навременна
то граждани се намесили,
КРЪСТЕВА минус 10 градуса лежал и няма да има никакви
на голия под, завит с юр- поражения от измръзваÏðîâåðêà â Îáðî÷èùå
На 26 декември, около кохол с техническо сред- ган. Тежал около 40 ки- не. Няма нахапвания от
08:07 часа по главен път ство, цифровата индика- лограма. Около него се кучетата.
От общинската дирекI-9 в района на с. Обро- ция отчита наличието на били събрали прегладнелите
четириноги.
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Сеноко с, обл. Добрич. на. По случая е образусокопроходима
техника
Стана
ясно,
че
мъжът
При извършената про- вано бързо полицейско
са извели мъжа, който е има близки, които се изверка за употреба на ал- производство.
бил настанен в болница- дирват.
Íà ãëàâåí ïúò Äîáðè÷ - Áàë÷èê
та в Балчик. Нейният упСтанислава
Вследствие на настъ- равител д-р Иво Войчев
На 28 декември в 17:40
КРЪСТЕВА
часа е получено съобще- пилото ПТП пешеходеца
Êðàæáà â Îáðî÷èùå
ние за възникнало ПТП почива на място. Водача
На 20 декември, около ва телевизия. На 29 дев с. Приморци, обл. До- на лекия автомобил Д.Д. 09:30 часа е получено съ- кември след проведени
брич. Установено е, че (23 г.) от с. Сенокос, обл. общение за извършена оперативно издирвателоколо 17:3 0 ч аса по Добрич е изпробван с кражба от частен имот ни мероприятия от слуул.”Първа” на около 10 техническо средство за находящ се на територи- жители на РУ МВР Алметра преди кръстови- употреба на алкохол, ка- ята на с. Оброчище, обл. бена е установен извърщето на главен път град то цифровата индикация Добрич.
шителя на деянието. С
Добрич град Балчик во- е с отрицателен резултат.
Установено е, че през по лицейска мя рка за
дач на лек автомобил Взета е кръвна проба по незаключена входна вра- срок от 24 часа е задър„Фолксваген” с добрич- надлежния ред. По слу- та неизвестен извърши- жан криминално прояка регистрация блъска чая е образувано досъ- тел е проникнал в жили- вения К.А. (25 г.) от с. Обпресичащия улицата 75- дебно производство по щето. По данни на тъжи- рочище. Вещта обект на
годишен мъж от с. При- описа на Второ РУ МВР теля е извършена краж- кражбата е иззета по наДобрич.
морци.
ба на декодер за цифро- длежния ред.
Êðàæáà íà çëàòî â ñ. Ñîêîëîâî
Àâòîìîáèëíà ïðîâåðêà íà óë. ßíòðà, Áàë÷èê
На 29 декември, около в къщата. По данни на
На 22 декември, около дикация отчита наличи00:06 часа е получено съ- тъжителката е извърше- 23:00 часа на по ул. „Янт- ето на 1,38 промила в изобщение за извършена на кражба на златни и ра” в град Балчик е спрян дишания от водача възкражба от частен имот сребърни накити и скъ- за проверка лек автомо- дух. С полицейска мярка
на територията на с. Со- поценни камъни с общо бил „Ауди” с добричка за срок от 24 часа е заколово, обл. Добрич.
тегло около 50 грама. По регистрация.
държан Ж.Р. (26 г.) от град
Установено е, че чрез случая е образувано доПри по след валата Балчик. По случая е обизползване на техничес- съдебно производство проверка за употреба на разувано бързо полико средство, неизвестен по описа на Второ РУ алкохол с техническо цейско производство.
извършител е проникнал МВР Добрич.
средство, цифровата инБ.Т.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 5 îò çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò - Áàë÷èê,
ïðîâåäåíî íà 17 äåêåìâðè 2015 ãîäèíà
15. Йорданка Димитрова Мирчева от с. Безводица, за лечение, в
размер на 400.00 (четиристотин) лева. 16. Стоянка Жекова Христова
от гр. Балчик, за лечение,
в размер на 150.00 (сто и
петдесет) лева. 17. Милена Раданова Илиева от
гр. Балчик, за социално
подпомагане, в размер
на 200.00 (двеста) лева.
18. Айше Неджиб Али
от с. Дъбрава от с. Дъбрава, за социално подпомагане, в размер на
200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от
кмета на с. Дъбрава. 19.
Дилек Бейханова Ибрямова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в
размер на 150.00 (сто и
петдесет) лева. 20. Иванка Тонева Вълева от гр.
Балчик, за подпомагане
лечението на Йордан
Русев Вълев, в размер на
200.00 (двеста) лева. 21.

Александъ р Стоянов
Славчев от гр. Балчик, за
социално подпомагане,
в размер на 200.00 (двеста) лева. 22. Христо
Иванов Темелков от гр.
Балчик, за лечение, в
размер на 500.00 (петстотин) лева. Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували
21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от
дневния ред:
Предложение за приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик. Вносител: Николай
Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 37: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7
от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 11, ал. 3

предложение второ от
ЗНА, общински съвет
Балчик РЕШИ: НЕ приема изменения и допълнения в действащата Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 0 „ЗА”,
1 „ПРОТИВ”, 20 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка
от дневния ред:
Предложение за утвърждаване на социални
придобивки за бюджетната 2016 година. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 38: На основание чл. 21, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 6 и т. 23
от ЗМСМА, Общински
съ вет Балч ик реши:
1. Утвърждава средства
за работно облекло за

календарната /бюджетна/ 2016 г., изплащани
като парични възнаграждения /без персонала
на държавна издръжка
зает в сферата на образованието вкл. и тия на
делегиран бюджет/, както следва :
а/ съгласно чл.40 от Закона за
държавния служител и
чл.28, ал.1 от Наредбата
за служебното положение на държавните служители - за ръководни
д лъ жно сти
- 300 лв.
- за експертни
длъжно сти
- 300 лв. б/ за персонала,
зает по трудово правоотношение
- 300 лв.
2. Одобрява
на основание ПМС № 8
/ 16.01.2015 г, през 2016
г. за сметка на собствени местни приходи да се
поемат разходите за погребения на ветерани от
войните, социално слаби, самотни граждани /

без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в Дирекция "Социално подпомагане" или
граждани с доказан от
съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са
без никакви доходи. Разходите да се възстановяват до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и
услуги на Община Балчик. 3. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка "Орехите" за периода от месец януари до месец декември /включително/
на всички пенсионери и
инвалидите с трайна нетрудоспо собно ст със и
над 50%, с постоянен адрес на територията на
община Балчик, със 70%
/седемдесет процентно/
намаление на цената.

Реда за осъществяване
на целия процес по реализацията на услугата се
определя със заповед на
кмета на общината. 4.
Утвърждава закупуването на карти през 2016 година за междуградски
транспорт от всяко населено място на общината до гр. Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и со циално
слаби жители, както следва: за кметство Оброчище - 3 броя карти, за
всички останали кметства и кметско наместничество по 1 карта. 5. Задължава Кмета на Общината да предприеме
необходимите последващи действия за изпълнение на решението на
Общински съвет. Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка
от дневния ред:
Предложение за отмяна на Решение 27 по
Протокол № 4, прието на
заседание на Общински
съ вет - Балчик от
30.11.2015 година. Вносител: Атанас Жечев –
председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 39: І. На
основание чл. 45, ал. 9 от
ЗМСМА; Заповед АдК04-17 от 09.12.2015 година на Областен управител на област Добрич,
общински съвет - Балчик отменя Решение 27
по Протокол № 4, прието на заседание на Общински съвет - Балчик
от 30.11.2015 година.
Присъстващи в залата 21
общински съветници,
гласували 21 „З А”, 0
„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Атанас Жечев,
председател на ОбС
Балчик

