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Êðàæáà â ñ. Ñåíîêîñ
В края на декември,

около 00:40 часа е полу-
чено съобщение за из-
вършена кражба от ча-
стен имот на територи-
ята 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
проникнал в имота.
Чрез взлом на ключал-
ка на метална каса е из-
вършена кражба на су-

ма пари. По случая е
образувано досъдеб-
но производство по

описа на РУП град Бал-
чик.

Êàòàñòðîôà, ïîðàäè
çàëåäåí ïúò

На 20 декември, око-
ло 08:05 часа е получе-
но съобщение за възни-
кнало ПТП на кръсто-
вището на ул. "Варнен-
ска" и ул. "Янтра" в град
Балчик. Установено е,
че лек водач на лек ав-
томобил "Деу" с доб-
ричка регистрация, по-
ради заледен път не ус-
пява да спре на пътен
знак "Стоп" и се удря в
движещия се по път с
предимство лек авто-
мобил "Нисан" с доб-

ричка регистрация.
Вследствие на настъпи-
лото ПТП, няма постра-
дали и нанесени значи-
телни материални щети.
При последвалите про-
верки за употреба на ал-
кохол на двамата участ-
ници в ПТП, цифровата
индикация отчита нали-
чието на 1,49 промила
алкохол на водача на лек
автомобил "Деу". С по-
лицейска мярка за срок
от 24 часа е задържан А.

И. (27 г.) от град Балчик.

Íàïàäíàò õðàíèòåëåí
ìàãàçèí

В края на годината, в
01:20 часа е получено
съобщение за извърше-
на кражба от търговски
обект, находящ се на те-
риторията с . Камен
бряг, общ. Каварна. Ус-
тановено е, че чрез хвър-
ляне на камък, неизвес-
тен извършител е взло-

мил прозорец на обек-
та. По данни на тъжите-
ля е извършена кражба
на кафе машина, плодо-
ве, различни марки ци-
гари и хранителни про-
дукти. По случая се ра-
боти в условията на до-
съдебно производство
по описа на РУП Каварна.

Ïîñòîÿííè êðàæáè îò
ñåïòåìâðè äî

äåêåìâðè
На 19 декември, око-

ло 08:00 часа е получе-
но съобщение за извър-
шена кражба от частен
имот, находящ се на те-
риторията на град Бал-
чик.  Установено е, че за
времето от месец сеп-
тември до 19 декември
т.г., чрез взлом на про-

зорец, неизвестен из-
вършител е проникнал в
имота. По данни на тъ-
жителката е извършена
кражба на "ЛСД" теле-
визор, преносим ком-
пютър и кухненска съдо-
ве. По случая е образува-
но досъдебно производст-
во описа на РУП Балчик.

Òåëåôîííèòå òåðîðèñ-
òè íÿìàò êðàé

Едва в края на година-
та в РУП Балчик се тъ-
жи 85 - годишен жител
на с. Змеево, обл. Доб-
рич. По данни на тъжи-
теля, около 19:00 часа на
9 декември, на домаш-
ния му телефон е поз-
вънил мъж, представящ
се за доктор. Чрез въве-
ждане в заблуждение,
че внучката на мъжа е

пострадала и е със счу-
пен крак, мнимия док-
тор поисква сумата от
11 000 лв. за спешна опе-
рация. Малко по-късно
в центъра на с. Змеево,
пострадалия предава су-
мата от 5 000 лева на непо-
знат мъж. По случая се ра-

боти в условията на досъ-
дебно производство по
описа на РУП Балчик.

Óêðèâàíå íà äàíú÷íè
çàäúëæåíèÿ

В проведеното днес пуб-
лично съдебно заседание
Окръжен съд -  Добрич изс-
луша свидетелските показа-
ния  на петима свидетели по
наказателно дело от общ ха-
рактер за укриване на данъ-
чни  задължения. Делото е
образувано въз основа на
обвинителен акт на Окръж-
на прокуратура -  Добрич
против Софка И. В. На по-
дсъдимата е повдигнато
обвинение за това, че през

2000 година като е потвър-
дила неистината, че  е из-
вършила реални сделки с
предмет доставка на пшени-
ца, същата е избегнала пла-
щането на данъчни задълже-
ния в особено големи раз-
мери - над деветдесет хиля-
ди лева. Поради необходи-
мостта от представянето
на допълнителни доказа-
телства делото бе отложе-
но за 30.01 2014 година.

Óáèåö å ëèøåí îò
ñâîáîäà çà 21 ãîäèíè
С Присъда от

22.01.2014г. Окръжен
съд - Добрич призна
Ивелин П.Д., живущ в с.
Царичино, общ. Бал-
чик, за виновен в това,
че на 11.08.2013г. напра-
вил опит да отнеме чу-
жда движима вещ - ве-
лосипед марка "Балкан"
от владението на Пенчо
Иванов Колев от гр. Бал-
чик като употребил за
това сила, придружена
с нанасяне на тежка те-
лесна повреда, от която
настъпила смърт. Съдът
е определил наказание
"доживотен затвор", ко-
ето е заменил с наказа-
ние "лишаване от сво-
бода" за срок от дваде-
сет и една години. Нака-
занието следва да се из-
търпи при първонача-
лен строг режим. Окръ-
жен съд - Добрич е осъ-
дил подсъдимия Ивелин
П.Д. да заплати на съп-
ругата на починалия
Пенчо Иванов Колев су-
мата от 50 000 лв. обез-
щетение за причинени-
те неимуществени вре-
ди в резултат на престъ-
пното деяние. Обезще-
тение от по 40 000 лв. е
присъдено и за всеки от
синовете на починалия

Пенчо Иванов Колев.
Присъдата подлежи на
обжалване пред Апела-
тивен съд Варна в 15-
дневе срок от обявява-
нето й.

С Присъда от
24.01.2014г. Окръжен
съд - Добрич призна
Ангел В.Д., живущ в гр.
Варна, за виновен в то-
ва, че на 30.08.2012г. в
землището край с. Бъл-
гарево, общ. Каварна, в
качеството си на длъж-
ностно лице - "ст. поли-
цай" при РУ "Полиция"
гр. Каварна, с цел да на-
бави за себе си имотна
облага от 50 евро, рав-
ностойни на 97,79лв.,
превишил властта си,
произтичаща от право-
мощията по Закона за
движение по пътищата,
като от това произлезли
вредни последици за
двама немски гражда-
ни. Съдът е определил
наказание "лишаване от
свобода" за срок то
осем месеца, чието из-
търпяване отложил по
реда на чл. 66 от НК за
срок от три години. При-
съдата подлежи на об-
жалване пред Апелати-
вен съд Варна в 15-дне-
вен срок от обявяването й.

Ñïðÿíî ñúäåáíî
ïðîèçâîäñòâî ïî äåëî

íà Êîìèñèÿòà çà
îòíåìàíå íà

íåçàêîííî ïðèäîáèòî
èìóùåñòâî

Окръжен съд - Доб-
рич спря съдебното
производство по дело
на Комисията за отне-
мане на незаконно при-
добито имущество. От-
ветници по спряното
гражданско дело са :
Атанас Маринов Атана-
сов, Теодора Валенти-
нова Атанасова, "Би Ей
Инвест" ЕООД, "Компа-
ния за инвестиции и раз-
витие" АД, "Атанасов"
ЕООД, "Атанасов Ин-
вест" ЕООД, "Атанасов
консулт" ЕООД, "Гранит
99" АД, Мирослав Ан-
гелов Гочев, "Пътстрой
Варна" ЕООД. Искането
за спиране бе направе-
но от процесуалния
представител на Коми-
сията и бе подкрепено
от окръжния прокурор,
както и от защитникът на
ответните страни. Спи-
рането на делото предс-
тавлява временно преу-
становяване развитието
на исковия процес, при
което делото се запазва
висящо, като се запазва
и значението на вече из-
вършените процесуал-
ни действия, но се заб-
ранява извършване на
нови процесуални дей-

ствия на съда и страни-
те, насочени към реша-
ване на спора. В конк-
ретния случай произво-
дството е спряно до
произнасяне на ВКС с
решение по тълкувател-
но дело № 7/2013г. по
описа на ВКС, което е
образувано по искане
на Омбудсмана на Репу-
бликата, за да даде отго-
вор на въпрос, който е
от съществено значение
за обективното решава-
не на подобен род дела
и по който съдебната
практика на ВКС към
настоящия момент не е
ясна  и категорична. Ви-
сшата инстанция следва
да изясни дали е необ-
ходимо съществуването
на връзка между  конкре-
тната престъпна дейност,
времето на нейното осъще-

ствяване и придобитото
имущество, за да се пос-
танови отнемане в полза на
държавата по реда на За-
кона за отнемане в полза
на държавата на имущест-
во, придобито от престъп-
на дейност. Процесуални-
те действия по спряното

гражданско дело ще бъдат

подновени след поста-
новяване на тълкувател-
ното решение на ВКС.

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 информа-
ция (ЗДОИ) са постъпи-
ли през 2013 г. в Басей-
нова дирекция за Черно-
морски район. 51 са из-
дадените решения за
предоставяне на достъп
до исканата информа-
ция. Няма издадени ре-
шения за отказ за пре-
доставяне на същата.
Над 80% от запитвания-
та са от фирми, търсе-

щи информация за вод-
ни обекти или санитар-
но-охранителни зони,
граничещи с имоти, в
които възнамеряват да
реализират инвестици-
онните си намерения.
Голям е броят на заяви-
телите за скица в аква-
торията на Черно море,
съдържаща информа-
ция за мидени ферми с
издадено разрешително
за отглеждане на аква-
култури. На интернет

страницата на Басейно-
ва  дирекция
(www.bsbd.org) в секция
"Достъп до обществена
информация" може да
намерите бланка на за-
явление по реда на
ЗДОИ, регистър с воде-
ните процедури, както и
друга полезна инфор-
мация.

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 ОбС-
Балчик, приета с Реше-
ние 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 Об-
щина Балчик.  ОБЯВЯ-
ВА публичен търг с тай-
но наддаване за прода-
жба на  недвижими
имоти, частна общинс-
ка собственост, предста-
вляващи:  1. Земеделска

земя - нива ІV кат., с
площ от 326 м2, предс-
тавляваща ПИ №
62788.38.6 по кадастрал-
ната карта на с. Рогаче-
во, м. "Арпълъка", при
начална цена 1 500.00 лв.
/хиляда и петстотин ле-
ва/. 2. Земеделска земя -
нива ІІІ кат., с площ от 1
370 м2, представляваща
ПИ № 03174.50.241 по ка-
дастралната карта на с.
Безводица, м. "Юртлу-
ка", 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 се-
птември" № 6. Закупу-
ването на тръжни кни-
жа - всеки работен ден
от  10.02.2014 г. до
19.02.2014 г. на касата на
ОбА - Балчик.          Депо-
зитът 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. За-
явление за участие, ком-
плектовано с изискуе-
мите документи се по-
дава в срок до 16.00 ч.
на 20.02.2014 г. в Инфор-
мационния 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 поръчка-
та: Доставка, инстали-
ране, конфигуриране и
пускане в употреба на
30 терминални устрой-
ства и 2 сървъра за изг-
раждане на два компю-

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

с. Оброчище или по поща-
та с обратна разписка на
адрес: 9630 с. Оброчище ,
ул."Мусала" 1 Настояща-
та покана е публикувана

на сайта на АОП под но-
мер 9025250/29.01.2014 г.

Ôðèçüîðñêè ñàëîí
“Ãàëÿ Ïåðôåêò”

Град Балчик, ул. “Черно море” 19
Тел: 0889341586

Ôðèçüîðñêè
óñëóãè

Ïàðèêìà-
õåðñêèå
óñëóãè

Hairdressing




