ПОЗИЦИИ

Çàêàíà çà óáèéñòâî
Наказание пробация с
две пробационни мерки
получи 24-годишния М.
М. Ч. от гр. Балчик. Наложени са му задължителна
регистрация по настоящ
адрес за срок от 6 месеца и
задължителни периодични
срещи с пробационен служител за същия срок.

Обвиняемият се признава за виновен в това, че
на 25.05.2012 г. пред дискотека в гр. Балчик се е
заканил с убийство на
гражданка на същия град.
Същия ден на същото място е унищожил стъклото и
повредил боята на лек автомобил „Рено Лагуна”,

собственост на балчиклия.
Причинената щета е оценена на стойност 143,50 лв.,
които са възстановени до
приключване на назателното производство по същото дело.
М. Ч. има средно образование, не е семеен, не работи, осъждан е.

лв. от владението на балчиклия. До приключване
на съдебното следствие в
първоинстанционния съд
откраднатите вещи са
върнати.
За извършеното деяние
се иска на 19-годишният
младеж да бъде определено наказание пробация с
две пробиционни мерки –
задължителна регистрация
по настоящ адрес за срок
от 12 месеца и задължи-

телни периодични срещи с
пробационен служител за
същия период.
На 32-годишният се
предлага да бъде наложено
наказание пробация с двете задължителни пробационни мерки за срок от 6
месеца всяка.
П. К. има средно образование, не е семеен, безработен е, осъждан. Ив. Ил.
е със средно обр., семеен
е, не работи, не е осъждан.

Валентина Димитрова

свой град, където повече от десет години работи и изкарва прехраната
на семейството си. Трудна професия – ритуалчик, особено за жена.
Възхищаваме се как
от такава крехка и чаровна млада жена се съвместяват толкова много
качества, без които тя не
би могла да изпълнява
тази длъжност. По всяко
време, в сурова зима
или в пек, тя организира и изпълнява ритуал,
на който биха завидели
доста специално подготвени за това хора. А тя
самата е възпитаничка
на Спортното училище
във Варна. Може би това я прави толкова силна, организирана и отговорна, защото да изпратиш един човек в отвъдното, се иска освен
физически качества и
психическа стабилност.
А Валя ги има. Тя пока-

По всяко време, и когато е жарко и когато е
мразовито, ще я срещнете, забързана, ту надолу към Пощата, ту нагоре към Траурната агенция „Нисси”. Вечно
бърза и винаги има
много работа, която не
търпи отлагане. Това е
Êðàæáà â Áàë÷èê
Валя, нашата Валя, усОт проведените операНа 8 февруари е полуНа 14 февруари в 23: михната и добра, готова
чено съобщение за извър- тивно - издирвателни ме- 55 часа е получено съ- да помогне на всеки.
шена кражба на терито- роприятия от служители
общение за възникнал Дошла от Варна в Балрията на град Балчик. Ус- на РУП Балчик са устанопожар в частен дом в с. чик и го приела като
тановено е, че чрез демон- вени извършителите на детаж от тунелна дренажна янието. Това са С.Ш. (25г.), Рогачево, община БалÏîêàíà çà çàñåäàíèå
галерия е извършена М.С. (27г.), К.К. (18г.) и чик. Изпратените екипи
кражба на 8 метра релса, Р.Р. (23г.), и четиримата от на РСПБЗН-Албена и
íà ÎáÑ-Áàë÷èê
част от релсовия път на съ- град Балчик. Работата по РСПБЗН- Балчик, успяНа основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
случая продължава.
оръжението.
ват в 04:00 часа на 15
ЗМСМА,
на 21.02.2013 година (четвърфевруари да потушат
тък)
от
09.00
часа, в залата на общинска
пожара. Вследствие на
Ïèÿí øîôüîð
администрация,
първи етаж, ще се проНа 11 февруари около ческо средство, цифровата огнената стихия са униведе
заседание
на
Общински съвет - Бал16:30 часа, по главен път I- индикация отчита наличие- щожени 130 м2 покчик,
при
следния
9 от К.К. Албена в посока то на 1,95 промила в изди- ривна конструкция, меД Н Е В Е Н Р Е Д:
с. Оброчище, автопатрул шания от водача въздух.
бели, черна и бяла техспират за проверка лек авС полицейска заповед за ника. По първоначална
1. Предложение за приемане отчета за касовото
томобил „Форд” с англий- срок от 24 часа в РУП Алинформация, пожарът е изпълнение на бюджета на Община Балчик за песка регистрация.
бена е задържан Л.Ч. (67г.).
възникнал в коминно риода от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.
При извършената про- Образувано е бързо полиВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
тяло на къщата.
верка за алкохол с техни- цейско производство.
2. Предложение за приемане на сборен бюджет
на община Балчик за 2013 година.
65-ãîäèøåí øîôèðà ïèÿí
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
Районен съд – Балчик, центрация на алкохол в задължителни периодични
3. Предложение за одобряване нова структура
ще разгледа досъдебното кръвта над 1,2 промила, а срещи с пробационен слу- на Общинска администрация - Балчик.
производство по дело сре- именно 1,39 промила, ус- жител за същия период.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
щу 65-годишния Н. С. Н. тановено по надлежен ред. 7Иска се също 65-годиш4. Предложение за вземане на решение за
от гр. Балчик.
Предлага се, за извърше- ният да бъде лишен от праудължаване
на срока на Договор подписан между
Той се признава за ви- ното деяние на Н. Н. да во да управлява моторно
община
Балчик
и „Фонд за органите на местното
новен в това, че на 02.02. бъде определено наказание превозно средство за срок
самоуправление
в България - ФЛАГ” ЕАД.
2013 г. около 21,20 ч. по пробация с две пробаци- от 6 месеца.
улица в гр. Балчик, е уп- онни мерки – задължителна
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
Н. Н. има основно обраравлявал лек автомобил регистрация по настоящ зование, семеен е, пенсио5. Предложение за отпускане на гориво за
„Нисан Примера” с кон- адрес за срок от 6 месеца и нер, не е осъждан.
автомобилите на РУ „Полиция” град Балчик.
Вносител: Никола Аркалиев - председател на
Êðàæáà íà ìåäíè åëåìåíòè
ПКОРСТ
6. Предложение за отпускане гориво за
Районен съд – Балчик ще вещи – 23 броя медни еле- бъде наказан за извършеразгледа дело срещу 44- менти – листи, представля- ното престъпление с лиша- автомобилите на РУ „Полиция” Албена.
годишния М. М. Ил. от гр. ващи обшивка на покрив ване от свобода за срок от
Вносител: Никола Аркалиев - председател на
Враца и 42-годишния С. Х. на търговски комплекс в 5 месеца при строг режим ПКОРСТ
гр. Балчик, на обща стой- в затвор или затворничесР. от гр. Балчик.
7. Предложение за отпускане на финансови поТе се признават за ви- ност 63,16 лв. За М. Ил. ко общежитие от закрит
мощи на граждани.
новни в това, че на 19.01. извършеното е при усло- тип. За С. Р. се иска накаВносител: д-р Маргарита Калинова - председател
2013 г. в гр. Балчик са от- вията на опасен рецидив. зание 3 месеца затвор с 3
на
ПКЗССД
Предлага се, М. Ил. да години изпитателен срок.
краднали чужди движими
8. Предложение за одобряване на ПУП-план за
застрояване за ПИ № 53120.106.293 по кадастралÏèÿí ñ ïîâîä çà òîâà
На 14 февруари, около ната проверка за алкохол ска мярка за срок от 24 ча- ната карта на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
23:10 часа в ж.к. „Балик” в с техническо средство, са, водача на МПС е задър9. Предложение за приемане на План за действие
град Балчик е спрян за цифровата индикация от- жан в РУП Балчик. По
проверка лек автомобил чита наличието на 2,01 случая е образувано неза- на община Балчик в изпълнение на областната
„Шкода”, управляван от промила в издишания от бавно производство по стратегия за интегриране на българските граждани
Н.К. (35г.). При извърше- водача въздух. С полицей- описа на РУП Балчик.
от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите
Êðàæáà íà õðàíè
ситуация (2013-2014 г.)
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
вършените
процесуално
От
проведените
незабаНа 17 февруари в РУП
Балчик е получено съоб- вни оперативно издирва- следствени действия, ве10. Издаване на Запис на заповед от община
щение за извършена кра- телни мероприятия са ус- щите обект на кражбата са Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово
жба от частен имот на те- тановени и задържани из- намерени и иззети.
плащане по Договор BG 161РО001/14-06/2010/003
Работата по изясняване от 03.06.2011 г. за Проект „Защита на морския бряг
риторията на град Балчик. вършителите на деянието.
С полицейска заповед за цялостната престъпна дейНеизвестен извършител,
на град Балчик от абразия и ерозия”.
чрез взломяване на вход- срок от 24 часа в РУП Бал- ност на извършителите
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
на врата на гараж е извър- чик са задържани крими- продължава.
11. Разни
Виктор Лучиянов,
Инфо: Областна
шил кражба на хранител- нално проявените М.А.
Председател
на ОбС-Балчик
дирекция МВР-Добрич
(25г.) и Г.Р. (17г.). След изни продукти и зимнина.
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Êðàæáà îò èìîò â ñ. Áðÿñòîâî
Районен съд – Балчик,
ще разгледа дело срещу
19-годишния П. В. К. и 32годишния Ив. Т. Ил. от гр.
Балчик.
Двамата се признават за
виновен в това, че на 22.
11.2012 г. в с. Брястово,
община Балчик в съучастие като извършители, са
откраднали дървена маса,
две дървени пейки и проточен бойлер „Дипломат”
на обща стойност 203,20

21 февруари - 27 февруари 2013г.

зва такава рутина в работата си, че човек може да
е спокоен за достойния
начин, по който ще бъде
изпратен от този свят.
Ако се вслушаш в
словото и пред зейналата черна дупка във Вечния град на мълчанието, ще размислиш и ще
се развълнуваш. Ще
разбереш много истински неща за смисъла и
философията на живота,
тук на земята, а може би
и там, в Отвъдното, защото той е паралелен, колкото и да спорим.
Жената, която ни изпраща, е грижовна майка
на двама синове, които
са големи ученици и вероятно ще станат като
мама – умни и добри.
Валя не се страхува от
нищо и посреща достойно предизвикателствата. Интересът и и жаждата за знания са безконечни. С часове може

да говори с всеки за вярата в Бога. И е права,
защото днес сме свидетели на какви ли не прояви от хора, които нямат
страх, срам и вяра. Затова и моралът ни е в
упадък.
Почти всеки ден изпращаме свой съгражданин, а понякога и двама,
и трима. Стопяваме се
като лански сняг. Отиват
си хора на различна възраст, достойни за уважение. Мир на праха им.
На ритуала присъстват
децата, близките, роднините и приятелите, някои
дошли от други градове.
Всички остават впечатлени от целия ритуал – дело на Валя. Такава е тя, жената, която ни изпраща.
Благодарим и от името на
цялото гражданство и и
пожелаваме здраве и издържливост по трънливия
път на живота.
Пенка ДИМИТРОВА

Â Áàë÷èê ùå
ïàçàðóâàò íà
âúçðàñòíè õîðà
Възрастните хора ще могат да
разчитат на помощ и когато имат
работа в административни
институции или искат да отидат до
здравно заведение
В Балчик ще бъде разкрито звено за услуги по
домовете на възрастни
хора, които трудно се
обслужват сами. Новата структура към Домашния социален патронаж се изгражда по проекта “Да протегнем ръка за помощ” и ще ползва над 143 000 лева от
Оперативната програма
“Развитие на човешките ресурси”, съобщиха
от общината.
Звеното ще поеме грижите за 50 възрастни, сред
които и хора с трайни увреждания, за които има
риск да изпаднат в социална изолация. Потребителите ще могат да ползват почасови услуги –

пазаруване на хранителни продукти и лекарства,
почистване на жилището, поддържане на личната хигиена и други.
Възрастните хора ще
могат да разчитат на помощ и когато имат работа в административни
институции или искат да
отидат до здравно заведение. В рамките на
проекта сред безработни ще бъдат наети 20 души, които ще бъдат обучени за санитари, домашни помощници, сътрудници за социални
дейности.
Звеното за почасови
услуги трябва да заработи от 1 април.
/balchik.com/

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

