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Албена е първия Европейски 
курорт на спорта

На официална церемония 
в Европейския парламент 
Албена получи приза Ев-
ропейски курорт на спор-
та за 2019 година, съоб-
щиха от туристическата 
компания. Наградата е 
първа в историята на но-
минациите за Европей-
ски градове и региони на 
спорта и високо призна-
ние за усилията на Албе-
на да бъде популяризиран 
активния начин на живот 

и почивка.
Под мотото “Спортни по 
природа” стартира кампа-
нията за 2019 година, по 
време на която Албена ще 
бъде домакин на над 100 
национални и междуна-
родни събития, сред кои-
то 5 Европейски шампи-
оната – по тенис на маса, 
тенис на корт, футбол, хо-
кей на трева и петанк.
Албена се нарежда сред 
най-елитните спортни 

селища в Европа благо-
дарение на отличната ин-
фраструктура и инвести-
циите в подобряването и 
през последните години, 
което позволява практи-
куването на повече от 40 
спорта за хора от всички 
възрасти.
“Популяризирането на 
здравословния начин на 
живот, опазването на при-
родата и подобряването 
на достъпната среда са 

сред мисиите ни като Ев-
ропейски курорт на спор-
та. През 2019 празнуваме 
50-години от създаването 
на Албена, което е още 
една причина да предста-
вим уникалната красота 
на нашия регион в цяла 
Европа” – заяви при по-
лучаването на приза Мар-
гита Тодорова – директор 
Маркетинг и Експлоата-
ция на ваканционния ком-
плекс.

Условно наказание и глоба за 
мъж, отглеждал растения от 

вида на конопа
Условно наказание от 1 
година и 9  месеца “лиша-
ване от свобода“ с 4-годи-
шен изпитателен срок и 
глоба в размер на 2500 лв. 
получи мъж от Добрич, 
след като Окръжният съд 
одобри споразумението, 
сключено между подсъ-
димия, неговата защита и 
прокуратурата. 
 С постигнатото споразу-
мение страните по делото 
приемат за безспорно ус-
тановено, че на 23 ноем-
ври 2017г. в стая от къща 
в Каварна, 41-годишният 
А. Н. е отглеждал 31 рас-
тения от рода на конопа с 

общо тегло на растенията 
като суха маса - 915.16 
грама марихуана, на обща 
стойност 5490.96 лева. 
 Мъжът се признава за 
виновен и в това, че на 
същата дата в жилище 
в Балчик, без надлежно 
разрешително, е държал 
с цел разпространение 
25.91 грама марихуана, на 
стойност 155.46 лева.
 За двете извършени прес-
тъпления подсъдимият 
получава отделни нака-
зания, като е определено 
той да изтърпи по-тежко-
то от тях. 
 41-годишният заяви пред 

Окръжния съд, че е по-
дписал доброволно спора-
зумението и се отказва от 
по-нататъшното разглеж-
дане на делото по общия 
ред. Той ще плати и на-
правените по делото раз-
носки в размер на 707.76 
лева.
 Определението на Ок-
ръжен съд - Добрич е 
окончателно и има после-
диците на влязла в сила 
присъда.
 В отделно заседание съд-
ът разпореди иззетите 
като веществени доказа-
телства наркотични веще-
ства да бъдат унищожени. 

Трагедия сполетя семейство 
в Бранище – изгуби дома си в 

огнената стихия

Семейство, което живее 
в село Бранище, изгуби 
дома си в огнената стихия, 
бушувала там миналата 
нощ. Двамата съпрузи са 
останали само с дрехите 
на гърба си.  Изгоряла е 
двуетажната им къща, по 
която дълги години са се 
трудили, споделиха пред 
Про Нюз Добрич местни 
жители.
Имат фирма за проекти-
ране и производство на 
мебели.
Лумналият огън е забе-
лязан около 23,30 часа от 
съсед. Когато се прибирал 
към дома си, чул пукот 
откъм гаража. След това 

видял огън в единия край 
на постройката.
Обадил се на собствени-
ците, които изкарали кола-
та от гаража, но през това 
време пожарът се разрас-
нал. Съседи се притекли 
на помощ и с маркучи се 
опитали да гасят пожара с 
вода, но безуспешно. Той 
се пренесъл върху къща-
та. На подадения сигнал 
в пожарната се отзовали 
три пожарни коли. Га-
сили огъня докъм 5 часа 
сутринта. Към 8 часа по-
жарът обаче отново се 
възпламенил и пак били 
повикани огнеборците.
“Хората са отчаяни. Годи-

ни наред са се трудили, за 
да градят дома си. Завър-
шиха го преди няколко 
години. Къщата беше го-
ляма, хубава”, споделиха 
местните.
Миналата нощ съпрузите 
били приютени от съсе-
ди. През зимните месеци, 
най-вероятно, ще живеят 
при децата си в Добрич, 
добавиха те.
От пожарната съобщиха, 
че причините за пожара 
тепърва ще се изясняват.
Според жители на Бра-
нище, вероятно, огънят е 
тръгнал от хладилник в 
гаража.

Pro News Dobrich 

Над 100 спортни събития ще се проведат в Албена през 2019 г.
Със спечването на титла-
та „Европейски курорт на 
спорта за 2019 г.”, Албена 
предизвика сериозен ин-
терес в Брюксел. Залата 
на Пресклуб „Брюксел” се 
оказа тясна да побере мно-
го желаещи да проследят 
презентацията с основни-
те приоритети и активнос-
ти на курорта за следваща-
та година. Програмата бе 
представена пред местни 
журналисти, обществени-
ци, партньори и бизнес-
мени от Димитър Тачев 
– зам.-директор „Продаж-
би”, който след това дълго 
отговаря на многобройни-
те въпроси.
На събитието присъстваха 
Мая Добрева – извънре-
ден и пълномощен посла-
ник на България в Белгия 
и Люксембург, Маргита 
Тодорова – член на Над-
зорния съвет на “Албена 
инвест – холдинг” АД и 
директор „Маркетинг и 
продажби” на „Албена” 
АД, Люк Суние – почетен 
конксул за Валония, Вили 
Ван Импел – почетен кон-
сул на Република Бълга-
рия в Източна Фландрия, 
Анатоли Илиев – член 
на Управителния борд на 

ACES Europe, в залата 
бе и Кристиян Димитров 
– директор на Дирекция 
„Спорт” в Община Варна, 
която вчера бе обявена за 
„Европейски град на спор-
та за 2019 г.”

„Възхитен съм от прогре-
са на този черноморски 
курорт. От години следя 
развитието му и мога да 
кажа, че отговаря на най-
високите световни стан-
дарти. А по отношение на 
спортната база и многото 
зеленина, сте сред лиде-
рите,” каза Уилям Пинез, 
дългогодишен директор 
на протокола на председа-
теля на Европейския съвет 
Херман Ван Ромпой.
Предишния ден – на тър-
жествена церемония в Ев-
ропарламента в Брюксел, 
Албена бе провъзгласена 
за „Европейски курорт на 
спорта за 2019 г. “Изборът 
е исторически, тъй като 
титлата „курорт на спор-
та” се дава за първи път 
и в това отношение мор-
ската перла на България 
ще остане завинаги като 
номер 1 в статистиките. 
Флагът и сертификатът 
бяха получени от Маргита 

Тодорова, която благодари 
за признанието. „За нас е 
изключителна чест да бъ-
дем първият в историята 
„Европейски курорт на 
спорта”. Това е признание 
за огромния потенциал на 
курортен комплекс Албе-
на и за всичко изградено 
през последните години 
като база и възможности 
за спорт за нашите гости. 
Вярвам, че сега още по-
вече хора ще могат да се 
възползват от прекрасните 
спортни комплекси, които 
правят Албена по този по-
казател един от най-добри-
те курорти на планетата,” 
каза още Маргита Тодоро-
ва.
В Албена, следващата го-
дина ще се състоят над 100 
спортни събития, от тях 
четири европейски пър-
венства – по футбол за де-
войки до 17 г. през май, по 
хокей на трева през юли, по 
тенис на маса за глухонеми 
през април, по петанк през 
септември и др. Наред с 
това курортът ще е дома-
кин на няколко спартакиа-
ди, олимпийски младежки 
фестивал, тренировъчен 
лагер на тежкоатлети от 
Канада, а по инвестицион-

ната програма се реновира 
инфраструктурата на зала-
та, на футболния комплекс, 
на игрищата в Оброчище и 
на плажа се оформят спе-
циални площадки за във-
личане на повече хора в 
спортни занимания чрез 
анимациите за почиващи-
те. Общо над 25 000 души 
ще се възползват през 
2019 г. от спортната база 
на един от най-добрите 
световни комплекси в това 
отношение. Наред с това, 
идното лято Албена ще 
отбележи своя 50-годишен 
юбилей.

Разговори и дебати за всички проблеми.  
                                          Карикатура: Валери Александров  Валекс

Открадната 
касичка с 1500 

лв. в нея
След проведени ОИМ 
и ПСД от служители на 
РУ МВР Балчик е задър-
жан криминално проявен 
25 годишен мъж от град 
Балчик. В хода на работа 
е установено, че същия 
е извършител на касич-
ка с намиращите се в нея 
около 1 500 лева, от за-
ведение, находящо се в 
морския град. Кражбата е 
извършена на 4 септември 
т.г. Извършителя на дея-
нието е възстановил нане-
сените материални щети. 
Същия е привлечен в ка-
чеството му на обвиняем. 
Материалите са докладва-
ни в РП Балчик.

Пожар в село 
Дъбрава

На 25 октомври, около 
17:40 часа е получено 
съобщение за горяща 
необитаема къща в с. 
Дъбрава, общ. Балчик. 
Пристигналите екипи на 
РСПБЗН Балчик, успя-
ват да потушат пожара. 
Вследствие на огнената 
стихия, напълно е унищо-
жен покривът на къщата  
и прозорците. Причините 
за възникването на инци-
дента са в процес на изя-
сняване.

ПТП на разклона за с. Стражица
На 28 октомври, около 15:20 часа е получено съобще-
ние за възникнало ПТП по главен път I-9 на разклона 
за с. Стражица, обл. Добрич. На място е установено, 
че водач на лек автомобил „Пежо” с добричка регис-
трация отнема предимството на насрещно движещия 
се лек автомобил „Мерцедес” и предизвиква ПТП със 
значителни материални щети. Вследствие на инциден-
та двамата водачи и пътника в лек автомобил „Пежо” 
са с натъртвания и наранявания, без опасност за живо-
та. По случая е образувано досъдебно производство.

Фалшива табела
На 5 ноември, около 17:05 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомо-
бил „БМВ” с добричка 
регистрация, управляван 
от 61-годишен мъж от с. 
Главанци, обл. Добрич. 
В хода на проверката е 
установено, че предната 
регистрационна табела на 
автомобила е неистинска. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Кражба на 
„Яйлата”

На 25 ноември е получено 
съобщение за извършена 
кражба от лек автомобил 
„Шкода” с варненска ре-
гистрация, паркиран в 
района на резерват „Яй-
лата”. 
По данни на тъжителя е 
извършена кражба на су-
мата от 155 лева, лични 
документи и документи 
на МПС. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Кражба на пари 
в Балчик

На 9 ноември, около 17:50 
часа е получено съобще-
ние за извършена кражба 
на сумата от 1 000 лева от 
къща, находяща се по ул. 
„Тунджа” в град Балчик. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Незаконна сеч в 
Църква

На 21 ноември, около 12:00 
часа в землището на с. 
Църква, обл. Добрич в мо-
мент на извършване на неза-
конна сеч е установен 50-го-
ишен мъж, от с. Църква. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство

Срещат се пияни шофьори и в 
Оброчище

На 8 ноември, около 02:10 
часа в с. Оброчище, обл. До-
брич е спрян за проверка лек 
автомобил „Опел” с добри-
чка регистрация, управля-
ван от 61-годишен мъж от 
с. Оброчище, обл. Добрич. 
При извършената проверка 

за употреба на алкохол с тех-
ническо средство, цифровата 
индикация отчита наличието 
на 1,53 промила в издишания 
от водача въздух. Задържан 
за 24 часа. По случая е об-
разувано бързо полицейско 
производство.


