Ïîäñúäèì ãðàæäàíèí
íà Ìîëäîâà
Молдовският гражданин Ал. Уж е подсъдим по
обвинение на Районна прокуратура – Балчик, за това, че на 11.07.2012 г. около 02,10 ч. по улица в гр.
Балчик е управлявал лек
автомобил „Мерцедес С220”
с 1,29 промила алхохол в
кръвта.
На 11.07.2012 г. след полунощ патрул на КАТ до
„Морска гара” в гр.Балчик е спрял за рутинна
проверка лек автомобил.
Водачът - 22-годишният Ал.
Уж., миришел на алкохол,

поради което бил изпробван с техническо средство
- Алкотест „Дрегер 7410”,
който отчел наличие на алкохол 1,27 промила. Служителите на реда го придружили до ФЦСМП в
гр. Каварна, където му била взета кръвна проба. Тя
показала наличието на 1,29
промила етилов алкохол.
Младежът обяснил на
полицаите, че е пил бира.
Той е постоянно пребиваващ в България. Има средно образование, безработен
е, не е семеен, не е осъждан.

ПОЗИЦИИ
18-ãîäèøåí êðàäå ðåçà÷êè
Районен съд – Балчик
разгледа наказателно дело
срещу 18-годишния М. В.
Анг. от гр. Балчик. Виновен е в това, че на неустановена дата през месец
ноември 2011 г. в гр. Балчик, като непълнолетен, е
откраднал две моторни
резачки за рязане на дърва,
на обща стойност 1848 лв.
от владението на гражданин на гр. Балчик. Държавното обвинение уточнява, че случаят е немаловажен и до приключване
на съдебното следствие в
първоинстанционния съд,
откраднатите вещи са вър-

нати на собственика.
Прокуратурата в гр.
Балчик, предлага М. Анг.
да бъде освободен от наказателна отговорност и да
му се наложи административно наказание, с аргумент, че младежът не е
осъждан, нито е освобождаван от наказателна отговорност, а причинените с
деянието щети са възстановени. Той е направил
пълни самопризнания.
Разследването е установило, че М. Анг. и другите
двама извършители на
кражбата са приятели. М.
Анг. знаел, че пострадали-

ят има машини за рязане
на дърва и къде живее, и
решил да ги открадне.
Тримата взели решение да
отидат до къщата на пострадалия и по тъмно. Извършителите проникнали
през оградата, влезли в
двора и отишли до постройката, където М. Анг.
знаел, че се намират машините. Вратата била отключена, а те се намирали
на пода до нея. На следващия ден, след кражбата,
ги продали на гражданин
на Балчик. След разкриване на кражбата, той ги е
предал на полицията.

Áèëà å è ùå áúäå !

Мильо Йочев
Преди известно време, като пуснах телевизора, предава събеседването на др. Шаренкова и едно попче от руската църква в София с
водещия на предаването. Разбрах, че имало
оплакване от наши и руски миряни, че попчето не ги пускало в църквата, дори и български
свещеници. Попчето отрече това, но по телефона се обаждаха български и руски граждани за
това, че с поведението си,
попчето нарушава църковните канони. На кой
Господ служи тогава?
Спомням си един подобен случай. Това беше през 1940 г., т.е. в миналия век. В района на
Дервишката могила, в
едно селце, попът мно-

гократно нарушавал
църковните канони,
особено една от десетте Божи заповеди. Писнало им на хората от нарушенията му и го хванали един ден. Решили
да го разпопят. Свалили
ми килимявката, съблекли му расото, съборили го върху една канара
и с един камък прекълцали брадата му. С брадата, тук-там прекълцали и част от кожата. Населението нямало търпение да дочака отговорните лица, на които
да предаде попа за наказание. Хората сами
пристъпили към разпопването и наказанието
му. Когато дошли тия,
които ще разследват нарушенията на попа и
определят наказанието,
видели попа да виси
обесен, високо на един
клон на столетно дърво.
Дано не се стига до подобно нещо.
По телевизията попчето разпалено спореше, подкрепян от другарката Шаренкова. Че
като почна, не спираше:
„Има ли Рус, ще има
България; Знаят ли българите, че първият бъл-

гарски светец е руснак,
че…, че…”. Шаренкова
му пригласяше.
Знаеш ли попче и вие,
другарко Шаренкова, че
Русия не я е имало, когато България съществувала. Тя, Старата велика България се е разполагала на огромна територия по р. Кубан,
Азовско море, Кавказ и
Черно море. Прародината ни е била между
планините Тяншан,
Хиндукуш и Хималаите, известна с името
„Балхики” и „Булхари”.
Цивилизацията на българите е една от найдревните в света. Българите са регистрирали
своята държавност в
средата на втория век.
Хан Кубрат е наследник
на великия български
род Дуло. България на
Балканите е само разширение на държавата
на Кубрат от неговия
син Аспарух.
Знаете ли, че България е най-старата европейска държава? Че
първата руска светица е
българката Олга от Плиска? Тя е женена за княз
Игор, син на езическия
руски княз Олег. Олга

положила основите на
град Псков през 947 г. с
построяването на християнски храм. Тя била
много мъдра, запозната с тънкостите на държавното управление,
които въплътила в своята дейност в Русия. Извършила е стопанската
централизация чрез създаването на финансово-административни,
търговски и съдебни
центрове. Установила
данъците, усилила крепостите, уточнила границите с Полша. В Киев
действа катедралната
църква. След смъртта на
мъжа и – княз Игор, тя
става владетелка на Русия и построява много
християнски храмове.
Внукът и Владимир покръства Русия през 988
г. Не само славянската
писменост и християнската вяра са тръгнали
към Русия от България.
Попчето и Шаренкова
знаят ли, че в обширните територии от Беларус
до най-далечен Сибир
днес живеят над 20 милиона потомци на старите българи от няколко държави на българи,
най-известната от които

е Велика България на
кан Кубрат.
Знаят ли попчето и Шаренкова, че над 500 от
най-видните фамилии на
руското дворянство имат
български произход? –
дали голям принос в историята с държавници,
политици, военни, интелектуалци. С български
произход са фамилии като Романови, Годунови,
Сабурови, Державини,
Аксакови, Мамонови,
Балакиреви, Булгакови,
Мичурени, Гогол, Жданови, Калитени, Корсакови, Кутузови и др. Вливането на българска кръв
във вените на Великая Рус
е съществувало още в самото начало на възникването на народа, който покъсно ще бъде наречен
руски. Още от времето на
Владимир и Киевска Рус,
българското продължава
при Владимиро-Суздалското, Рязанското, Новгродското и други ханства. Българите много порано от русите са имали
държавност.
България е била и ще
бъде, попче и другарко
Шаренкова.
Мильо ЙОЧЕВ,
стария войн
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Ректорът на Софийския университет получи Доклад за
извършената от страна на Агенцията за
държавен финансова
инспекция проверка на Университетска ботаническа градина - Балчик.
Инспекцията е
имала за задача да
провери законосъобразността на събирането, начисляването и отчитането на
приходи от културни
ценности, свързани с
управлението на Бо-

таническа градина
гр. Балчик, както и
законосъобразността
на извършените разходи в съответствие
с Решение № 218/
2011г. на Министерския съвет.
Заключенията от
инспекцията са еднозначни :
“ …СУ ”Св.Климент Охридски” и
звеното УБГ са изпълнили задължението на чл.12.ал.10
от Закона за културното
наследство…..Приходите от

предоставения за
управление имот,
включително от входни такси са инвестирани …. в съответствие с т.4. от РМС
№ 218/2011г….. При
извършената проверка не се установиха нарушения.”
Цитираното по
горе заключение на
АДФИ е направено
в резултат на детайлна проверка на
счетоводната документация на УБГ е
от особено значение: На първо мяс-

то се потвърждава
законосъобразността при администрирането на приходи и разходването
на средствата от
страна на УБГ ; от
друга страна се опровергават многократно тиражираните от и.д. Директор
на ДКИ “ КЦ Двореца” - Балчик , обвинения, че с дейността си СУ нарушава Закона за културното наследство
и Решение № 218/
2011г на МС.

Проверката е извършена от Отдел “
Извънпланова инспекционна дейност” на АДФИ,
който работи изключително по сигнали за нарушения.
В същото време повече от половин
година на официалния сайт на ДКИ
“КЦ “ ДворецаБалчик” стои материал със заглавие “
СУ системно нарушава решение на
Министерския съвет”
/УБГ/

14 февруари - 20 февруари 2013г.
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1,39 ïðîìèëà
На 2 февруари в 21:10
часа в град Балчик, автопатрул спира за проверка
лек автомобил „Нисан”,
управляван от Н.Н. (65г.).
При последвалата проверка за алкохол с техни-

ческо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,39 промила в издишания от водача въздух.
По случая е образувано
досъдебно производство
по описа на РУП Балчик.

Êðàæáà îò ÷àñòåí èìîò
На 5 февруари в РУП
Албена е получено съобщение за извършена кражба от частен имот на територията на с. Оброчище,
общ. Балчик. Установено
е, че за времето от 16 ноември 2012 г. до 5 февруари
2013 г., неизвестен извър-

шител е проникнал в имота. По данни на тъжителя е
извършена кражба на едноосен колесар, ведно с
лодка и извън бордов двигател. По случая се работи
в условията на досъдебно
производство по описа на
РУП Албена.

Êðàæáà â ñ. Êðàíåâî
На 7 февруари в РУП
Албена е получено съобщение за извършена кражба от ваканционно селище
на територията на с. Кранево. Установено е, че неизвестен извършител е

проникнал в имота и е извършил кражба на 6 броя
плазмени телевизори. По
случая се работи в условията на досъдебно производство по описа на
РУП Албена.

Áàë÷èê ñå ïðåäñòàâÿ
â “Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ”

Уважаеми съграждани, скъпи мои почитатели,
очаквам вашите гласове за мен.
Обичам ви!
Невена Галинова

Îñòàíàõà îãðàíè÷åí
áðîé ìåñòà
çà åêñêóðçèèòå
äî Èñòàìáóë /15 ìàðò/
è äî Èòàëèÿ /27 àïðèë/.
Çàïèñâàíèÿ è
ñïðàâêè:
òåë: 0579/ 7 28 62
è õîòåë “Áàë÷èê”

