В РЕГИОНА
Êðàæáà â ñ. Ñåíîêîñ
В края на декември,
около 00:40 часа е получено съобщение за извършена кражба от частен имот на територията на с. Сенокос, общ.
Балчик. Установено е, че
за времето от 19:00 часа
на 20 декември до 00:15
часа на 21 декември, не-

известен извършител е
проникн ал в имота.
Чрез взлом на ключалка на метална каса е извършена кражба на сума пари. По случая е

образувано досъдебно производство п о
описа на РУП град Балчик.

Íàïàäíàò õðàíèòåëåí
ìàãàçèí
В края на годината, в
01:20 часа е получено
съобщение за извършена кражба от търговски
обект, находящ се на терит орията с . Ка мен
бряг, общ. Каварна. Установено е, че чрез хвърляне на камък, неизвестен извършител е взло-

мил прозорец на обекта. По данни на тъжителя е извършена кражба
на кафе машина, плодове, различни марки цигари и хранителни продукти. По случая се работи в условията на досъдебно производство
по описа на РУП Каварна.

Êàòàñòðîôà, ïîðàäè
çàëåäåí ïúò
На 20 декември, около 08:05 часа е получено съобщение за възникнало ПТП на кръстовището на ул. "Варненска" и ул. "Янтра" в град
Балчик. Установено е,
че лек водач на лек автомобил "Деу" с добричка регистрация, поради заледен път не успява да спре на пътен
знак "Стоп" и се удря в
движещия се по път с
предимство лек автомобил "Нисан" с доб-

ричка регис трац ия.
Вследствие на настъпилото ПТП, няма пострадали и нанесени значителни материални щети.
При последвалите проверки за употреба на алкохол на двамата участници в ПТП, цифровата
индикация отчита наличието на 1,49 промила
алкохол на водача на лек
автомобил "Деу". С полицейска мярка за срок
от 24 часа е задържан А.
И. (27 г.) от град Балчик.

Ïîñòîÿííè êðàæáè îò
ñåïòåìâðè äî
äåêåìâðè
На 19 декември, около 08:00 часа е получено съобщение за извършена кражба от частен
имот, находящ се на територията на град Балчик. Установено е, че за
времето от месец септември до 19 декември
т.г., чрез взлом на про-

Óêðèâàíå íà äàíú÷íè
çàäúëæåíèÿ
В проведеното днес публично съдебно заседание
Окръжен съд - Добрич изслуша свидетелските показания на петима свидетели по
наказателно дело от общ характер за укриване на данъчни задължени я. Делото е
образувано въз основа на
обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Добрич

против Софка И. В. На подсъдимата е повдигнато
обвинение за това, че през

С
Прис ъда
от
22.01.2014г. Окръжен
съд - Добрич призна
Ивелин П.Д., живущ в с.
Царичино, общ. Балчик, за виновен в това,
че на 11.08.2013г. направил опит да отнеме чужда движима вещ - велосипед марка "Балкан"
от владението на Пенчо
Иванов Колев от гр. Балчик като употребил за
това сила, придружена
с нанасяне на тежка телесна повреда, от която
настъпила смърт. Съдът
е определил наказание
"доживотен затвор", което е заменил с наказание "лишаване от свобода" за срок от двадесет и една години. Наказанието следва да се изтърпи при първоначален строг режим. Окръжен съд - Добрич е осъдил подсъдимия Ивелин
П.Д. да заплати на съпругата на починалия
Пенчо Иванов Колев сумата от 50 000 лв. обезщетение за причинените неимуществени вреди в резултат на престъпното деяние. Обезщетение от по 40 000 лв. е
присъдено и за всеки от
синовете на починалия

Пенчо Иванов Колев.
Присъдата подлежи на
обжалване пред Апелативен съд Варна в 15дневе срок от обявяването й.
С
Прис ъда
от
24.01.2014г. Окръжен
съд - Добрич призна
Ангел В.Д., живущ в гр.
Варна, за виновен в това, че на 30.08.2012г. в
землището край с. Българево, общ. Каварна, в
качеството си на длъжностно лице - "ст. полицай" при РУ "Полиция"
гр. Каварна, с цел да набави за себе си имотна
облага от 50 евро, равностойни на 97,79лв.,
превишил властта си,
произтичаща от правомощията по Закона за
движение по пътищата,
като от това произлезли
вредни последици за
двама немски граждани. Съдът е определил
наказание "лишаване от
свобода" з а с рок то
осем месеца, чието изтърпяване отложил по
реда на чл. 66 от НК за
срок от три години. Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд Варна в 15-дневен срок от обявяването й.

Ñïðÿíî ñúäåáíî
ïðîèçâîäñòâî ïî äåëî
íà Êîìèñèÿòà çà
îòíåìàíå íà
íåçàêîííî ïðèäîáèòî
èìóùåñòâî

зорец, неизвестен извършител е проникнал в
имота. По данни на тъОкръжен съд - Добжителката е извършена рич спря съдебн ото
кражба на "ЛСД" теле- производство по дело
визор, преносим ком- на Комисията за отнепютър и кухненска съдо- мане на незаконно приве. По случая е образува- добито имущество. Отно досъдебно производст- ветници по спряното
во описа на РУП Балчик.
гражданско дело са :
Атанас Маринов Атанасов, Теодора Валентинова Атанасова, "Би Ей
пострадала и е със счу- Инвест" ЕООД, "Компапен крак, мнимия док- ния за инвестиции и разтор поисква сумата от витие" АД, "Атанасов"
11 000 лв. за спешна опе- ЕООД, "Атанасов Инрация. Малко по-късно вест" ЕООД, "Атанасов
в центъра на с. Змеево, консулт" ЕООД, "Гранит
пострадалия предава су- 99" АД, Мирослав Анмата от 5 000 лева на непо- гелов Гочев, "Пътстрой
знат мъж. По случая се ра- Варна" ЕООД. Искането
боти в условията на досъ- за спиране бе направедебно производство по но от п роце суал ния
описа на РУП Балчик.
представител на Комисията и бе подкрепено
от окръжния прокурор,
както и от защитникът на
ответните страни. Спи2000 година като е потвърдила неистината, че е из- рането на делото предсвършила реални сд елки с тавлява временно преупредмет доставка на пшени- становяване развитието
ца, същата е избегнала пла- на исковия процес, при
щането на данъчни задълже- което делото се запазва
ния в особено големи развисящо, като се запазва
мери - над деветдесет хиляди лева. Поради необходи- и значението на вече измостта от представянето вършените процесуална допълнителни доказа- ни действия, но се забтелства делото бе отложе- ранява извършване на
но за 30.01 2014 година.
нови процесуални дей-

Òåëåôîííèòå òåðîðèñòè íÿìàò êðàé
Едва в края на годината в РУП Балчик се тъжи 85 - годишен жител
на с. Змеево, обл. Добрич. По данни на тъжителя, около 19:00 часа на
9 декември, на домашния му телефон е позвънил мъж, представящ
се за доктор. Чрез въвеждане в заблуждение,
че внучката на мъжа е

Óáèåö å ëèøåí îò
ñâîáîäà çà 21 ãîäèíè

ствия на съда и страните, насочени към решаване на спора. В конкретния случай производството е спряно до
произнасяне на ВКС с
решение по тълкувателно дело № 7/2013г. по
описа на ВКС, което е
образувано по искане
на Омбудсмана на Републиката, за да даде отговор на въпрос, който е
от съществено значение
за обективното решаване на подобен род дела
и по който съдебната
практика на ВКС към
настоящия момент не е
ясна и категорична. Висшата инстанция следва
да изясни дали е необходимо съществуването
на връзка между конкретната престъпна дейност,
времето на нейното осъществяване и придобитото
имущество, за да се постанови отнемане в полза на
държавата по реда на Закона за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Процесуалните действия по спряното
гражданско дело ще бъдат

подновени след постановяване на тълкувателното решение на ВКС.

6 февруари - 12 февруари 2014 г. 2

72 çàÿâëåíèÿ çà äîñòúï äî
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
ñà ïîñòúïèëè ïðåç 2013 ã. â
Áàñåéíîâà äèðåêöèÿ çà
×åðíîìîðñêè ðàéîí
72 заявления по реда
на Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ) са постъпили през 2013 г. в Басейнова дирекция за Черноморски район. 51 са издадените решения за
предоставяне на достъп
до исканата информация. Няма издадени решения за отказ за предоставяне на същата.
Над 80% от запитванията са от фирми, търсе-

щи информация за водни обекти или санитарно-охранителни зони,
граничещи с имоти, в
които възнамеряват да
реализират инвестиционните си намерения.
Голям е броят на заявителите за скица в акваторията на Черно море,
съдържаща информация за мидени ферми с
издадено разрешително
за отглеждане на аквакултури. На интернет

страницата на Басейнова
дирекц ия
(www.bsbd.org) в секция
"Достъп до обществена
информация" може да
намерите бланка на заявл ение по реда на
ЗДОИ, регистър с водените процедури, както и
друга полезна информация.
Басейнова дирекция
за Черноморски район
052/ 687 462

Ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî
íàääàâàíå çà ïðîäàæáà íà
çåìåäåëñêà çåìÿ
На основание чл. 35,
ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от
НОРПУРОИ на ОбСБалчик, приета с Решение 238/27.02.2009 г.и
изм. и доп. с решение №
748 по Протокол № 59/
17.02.2011 г., Решения №
457/31.10.2013 г. и № 477/
05.12.2013 г. на ОбС Балчик и във връзка със
Заповед115/31.01. 2014
година на Кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижи ми
имоти, частна общинска собственост, представляващи: 1. Земеделска

земя - нива ІV кат., с
площ от 326 м2, представлява ща ПИ №
62788.38.6 по кадастралната карта на с. Рогачево, м. "Арпълъка", при
начална цена 1 500.00 лв.
/хиляда и петстотин лева/. 2. Земеделска земя нива ІІІ кат., с площ от 1
370 м2, представляваща
ПИ № 03174.50.241 по кадастралната карта на с.
Безводица, м. "Юртлука", при начална цена 2
500.00 лв. / две хиляди и
петстотин лева/. Търгът
ще се проведе на
21.02.2014 г. от 10.00 ч. в
залата на ОбА - Балчик

в сградата на пл."21 септември" № 6. Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден
от 10.02.2014 г. до
19.02.2014 г. на касата на
ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга
се внася на касата на
Община Балчик или по
посочена в тръжните
книжа банкова сметка в
срок до 20.02.2014 г. Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч.
на 20.02.2014 г. в Информационния център на
Община Балчик.

ÏÎÊÀÍÀ
çà ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòè
ÑÎÓ “Õðèñòî Ñìèðíåíñêè”
ñ. Îáðî÷èùå: “Äîñòàâêà,
èíñòàëèðàíå, êîíôèãóðèðàíå è
ïóñêàíå â óïîòðåáà íà 30
òåðìèíàëíè óñòðîéñòâà...”
Предмет на поръчката: Доставка, инсталиране, конфигуриране и
пускане в употреба на
30 терминални устройства и 2 сървъра за изграждане на два компю-

търни кабинета в СОУ "
Христо Смирненски"
Оброчище Краен срок
за получаване на офертите: 07.02.2014г. 16:00 ч.
в канцеларията на СОУ
"Христо Смирненски"

с. Оброчище или по пощата с обратна разписка на
адрес: 9630 с. Оброчище ,
ул."Мусала" 1 Настоящата покана е публикувана

на сайта на АОП под номер 9025250/29.01.2014 г.

Ôðèçüîðñêè ñàëîí
“Ãàëÿ Ïåðôåêò”
Град Балчик, ул. “Черно море” 19
Тел: 0889341586
Ôðèçüîðñêè
óñëóãè
Ïàðèêìàõåðñêèå
óñëóãè
Hairdressing

