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Молдовският гражда-

нин Ал. Уж  е подсъдим по
обвинение на Районна про-
куратура – Балчик, за то-
ва, че на 11.07.2012 г. око-
ло 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 по-
лунощ патрул на КАТ до
„Морска гара” в гр.Бал-
чик е спрял за рутинна
проверка лек автомобил.
Водачът - 22-годишният Ал.
Уж., миришел на алкохол,

поради което бил изпроб-
ван с техническо средство
- Алкотест „Дрегер 7410”,
който отчел наличие на ал-
кохол 1,27 промила. Слу-
жителите на реда го при-
дружили до ФЦСМП в
гр. Каварна, където му би-
ла взета кръвна проба. Тя
показала наличието на 1,29
промила етилов алкохол.

Младежът обяснил на
полицаите, че е пил бира.
Той е постоянно пребива-
ващ в България. Има сред-
но образование, безработен
е, не е семеен, не е осъждан.

На 2 февруари в 21:10
часа в град Балчик, авто-
патрул спира за проверка
лек автомобил „Нисан”,
управляван от Н.Н. (65г.).

При последвалата про-
верка за алкохол с техни-

1,39 ïðîìèëà
ческо средство, цифрова-
та индикация отчита нали-
чието на 1,39 промила в из-
дишания 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 съоб-
щение за извършена краж-
ба от частен имот на тери-
торията на с. Оброчище,
общ. Балчик. Установено
е, че за времето от 16 ноем-
ври  2012 г. до 5 февруари
2013 г., неизвестен извър-

шител е проникнал в имо-
та. По данни на тъжителя е
извършена кражба на ед-
ноосен колесар, ведно с
лодка и извън бордов дви-
гател. По случая се работи
в условията на досъдебно
производство по описа на
РУП Албена.

18-ãîäèøåí êðàäå ðåçà÷êè
Районен съд – Балчик

разгледа наказателно дело
срещу 18-годишния М. В.
Анг. от гр. Балчик.  Вино-
вен е в това, че на неуст-
ановена дата през месец
ноември 2011  г. в гр. Бал-
чик, като непълнолетен, е
откраднал две моторни
резачки за рязане на дърва,
на обща стойност 1848 лв.
от владението на гражда-
нин на гр. Балчик. Дър-
жавното обвинение уточ-
нява, че случаят е немало-
важен 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 нака-
зателна отговорност и да
му се наложи администра-
тивно наказание, с аргу-
мент, че младежът не е
осъждан, нито е освобож-
даван от наказателна отго-
ворност, а причинените с
деянието щети са възста-
новени. Той е направил
пълни самопризнания.

Разследването е устано-
вило, 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 пост-
радалия и по тъмно. Из-
вършителите проникнали
през оградата, влезли в
двора и отишли до пост-
ройката, където М. Анг.
знаел, че се намират ма-
шините. Вратата била от-
ключена, а те се намирали
на пода до нея. На след-
ващия ден, след кражбата,
ги продали на гражданин
на Балчик. След разкрива-
не на кражбата, той ги е
предал на полицията.

Êðàæáà â ñ. Êðàíåâî
На 7 февруари в РУП

Албена е получено съоб-
щение за извършена краж-
ба от ваканционно селище
на територията на с. Кра-
нево. Установено е, че не-
известен извършител е

проникнал в имота и е из-
вършил кражба на 6 броя
плазмени телевизори. По
случая се работи в усло-
вията на досъдебно про-
изводство по описа на
РУП Албена.

Áèëà å è ùå áúäå !

Преди известно вре-
ме, като пуснах телеви-
зора, предава събесед-
ването на др. Шаренко-
ва и едно попче от рус-
ката църква в София с
водещия на предаване-
то. Разбрах, че имало
оплакване от наши и ру-
ски миряни, че попче-
то не ги пускало в църк-
вата, дори и български
свещеници. Попчето от-
рече това, но по телефо-
на се обаждаха българс-
ки и руски граждани за
това, че с поведението си,
попчето нарушава цър-
ковните канони. На кой
Господ служи тогава?

Спомням си един по-
добен случай. Това бе-
ше през 1940 г., т.е. в ми-
налия век. В района на
Дервишката могила, в
едно селце, попът мно-

гократно нарушавал
църковните канони,
особено една от десет-
те Божи заповеди. Пис-
нало им на хората от на-
рушенията му и го хва-
нали един ден. Решили
да го разпопят. Свалили
ми килимявката, събле-
кли му расото, събори-
ли го върху една канара
и с един камък прекъл-
цали брадата му. С бра-
дата, тук-там прекълца-
ли и част от кожата. На-
селението нямало тър-
пение да дочака отго-
ворните лица, на които
да предаде попа за на-
казание. Хората сами
пристъпили към разпо-
пването и наказанието
му. Когато дошли тия,
които ще разследват на-
рушенията на попа и
определят наказанието,
видели попа да виси
обесен, високо на един
клон на столетно дърво.
Дано не се стига до по-
добно нещо.

По телевизията поп-
чето разпалено споре-
ше, подкрепян от дру-
гарката Шаренкова. Че
като почна, не спираше:
„Има ли Рус, ще има
България; Знаят ли бъл-
гарите, 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, ко-
гато България същест-
вувала. Тя, Старата ве-
лика България се е раз-
полагала на огромна те-
ритория по р. Кубан,
Азовско море, Кавказ и
Черно море. Прароди-
ната ни е била между
планините Тяншан,
Хиндукуш и Хималаи-
те, известна с името
„Балхики” и „Булхари”.
Цивилизацията на бъл-
гарите е една от най-
древните в света. Бълга-
рите са регистрирали
своята държавност в
средата на втория век.
Хан Кубрат е наследник
на великия български
род Дуло. България на
Балканите е само раз-
ширение на държавата
на Кубрат от неговия
син Аспарух.

Знаете ли, че Бълга-
рия е най-старата евро-
пейска държава? Че
първата руска светица е
българката Олга от Пли-
ска? Тя е женена за княз
Игор, син на езическия
руски княз Олег. Олга

положила основите на
град Псков през 947 г. с
построяването на хрис-
тиянски храм. Тя била
много мъдра, запозна-
та с тънкостите на дър-
жавното управление,
които въплътила в своя-
та дейност в Русия. Из-
вършила е стопанската
централизация чрез съ-
здаването на финансо-
во-административни,
търговски и съдебни
центрове. Установила
данъците, усилила кре-
постите, уточнила гра-
ниците с Полша. В Киев
действа катедралната
църква. След смъртта на
мъжа и – княз Игор, тя
става владетелка на Ру-
сия и построява много
християнски храмове.
Внукът и Владимир по-
кръства Русия през 988
г. Не само славянската
писменост и християн-
ската вяра са тръгнали
към Русия от България.
Попчето и Шаренкова
знаят ли, че в обширни-
те територии от Беларус
до най-далечен Сибир
днес живеят над 20 ми-
лиона потомци на ста-
рите българи от някол-
ко държави на българи,
най-известната от които

е Велика България на
кан Кубрат.

Знаят ли попчето и Ша-
ренкова, че над 500 от
най-видните фамилии на
руското дворянство имат
български произход? –
дали голям принос в ис-
торията с държавници,
политици, военни, инте-
лектуалци. С български
произход са фамилии ка-
то Романови, Годунови,
Сабурови, Державини,
Аксакови, Мамонови,
Балакиреви, Булгакови,
Мичурени, Гогол, Жда-
нови, Калитени, Корсако-
ви, Кутузови и др. Влива-
нето на българска кръв
във вените на Великая Рус
е съществувало още в са-
мото начало на възниква-
нето на народа, който по-
късно ще бъде наречен
руски. Още от времето на
Владимир и Киевска Рус,
българското продължава
при Владимиро-Суздал-
ското, Рязанското, Новг-
родското и други ханст-
ва. Българите много по-
рано от русите са имали
държавност.

България е била и ще
бъде, попче и другарко
Шаренкова.

Мильо ЙОЧЕВ,
стария войн

Мильо Йочев

Áàë÷èê ñå ïðåäñòàâÿ
â “Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ”

Уважаеми съграждани, скъпи мои почитатели,
очаквам вашите гласове за мен.

Обичам ви!
Невена Галинова
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Ректорът на Со-

фийския универси-
тет получи Доклад за
извършената от стра-
на на Агенцията за
държавен финансова
инспекция  провер-
ка  на Университет-
ска ботаническа гра-
дина - Балчик.

Инспекцията е
имала за задача да
провери   законосъо-
бразността на съби-
рането, начислява-
нето и отчитането на
приходи от културни
ценности, свързани с
управлението на Бо-

таническа градина
гр. Балчик, както и
законосъобразността
на извършените раз-
ходи в съответствие
с Решение № 218/
2011г. на Министер-
ския съвет.

Заключенията  от
инспекцията са ед-
нозначни :

“ …СУ ”Св.Кли-
мент Охридски” и
звеното УБГ са из-
пълнили задълже-
нието на чл.12.ал.10
от Закона за култур-
ното наследст-
во…..Приходите от

предоставения за
управление имот,
включително от вхо-
дни такси са инвес-
тирани …. в съотве-
тствие с т.4. от РМС
№ 218/2011г….. При
извършената про-
верка не се устано-
виха нарушения.”

Цитираното по
горе  заключение на
АДФИ е направено
в резултат на де-
тайлна проверка на
счетоводната  доку-
ментация на УБГ е
от особено значе-
ние: На първо мяс-

то се  потвърждава
законосъобразност-
та при админист-
рирането на прихо-
ди и разходването
на средствата от
страна на УБГ ; от
друга страна се оп-
ровергават многок-
ратно тиражирани-
те от и.д. Директор
на ДКИ “ КЦ  Дво-
реца” - Балчик ,  об-
винения, че с дей-
ността си СУ нару-
шава Закона за кул-
турното наследство
и Решение № 218/
2011г на МС.

Проверката е из-
вършена от Отдел “
Извънпланова инс-
пекционна дей-
ност” на АДФИ,
който работи изк-
лючително по сиг-
нали за нарушения.
В същото време  по-
вече от половин
година  на офици-
алния сайт на ДКИ
“КЦ “ Двореца-
Балчик” стои мате-
риал със заглавие “
СУ системно нару-
шава решение на
Министерския съ-
вет”                /УБГ/




