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Ïîäñúäèìà çà øîôèðàíå áåç êíèæêà
Районен съд – Балчик,

ще разгледа на 15.11. 2012 г.
наказателно дело срещу
32-годишната С. К. Й. от гр.
Варна. Районна прокура-
тура – Балчик, е повдигна-
ла срещу нея обвинение за
това, че на 04.11.2011 г.
около 23 ч. по улица в с.
Кранево, община Балчик,
е управлявала лек авто-
мобил „Рено туинго”, без
да притежава свидетелство
за управление на моторно
превозно средство в едно-
годишен срок от наказва-

нето й по административен
ред с наказателно поста-
новление, влязло в сила на
25.02.2011 г. на Началника
на Второ РУП – Варна за
същото деяние.

Според обвинителния
акт на 04.11.2011 г. около
23 ч. автопатрул на РУП –
Албена, спрял за провер-
ка подсъдимата, която шо-
фирала „Рено туинго”. Тя
не представила свидетел-
ство за управление на
моторно превозно сред-
ство, а само документите

на автомобила. Служите-
лите на реда установили,
че тя не притежава необхо-
димото свидетелство за
управление и й съставили
Акт за допуснато наруше-
ние на Закона за движение
по пътищата.

Справка от сектор „Път-
на полиция” на ОД на МВР
– Варна, показала, че С. Й.
не е правоспособен водач.
С Наказателно постанов-
ление на Началника на
Второ РУП към ОД на
МВР – Варна, влязло в

сила на 25.02.2011 г., тя би-
ла санкционирана за също-
то деяние – че управлява
автомобил, без да прите-
жава свидетелство за уп-
равление. На С. Й. било
наложено административ-
но наказание-глоба в раз-
мер на 300 лв. Установено
било, че тя е извършила на-
стоящото деяние в едного-
дишния срок от наказване-
то й по административен ред.

С. Й. има средно обра-
зование, безработна е, се-
мейна, осъждана е.

Îòíîâî ïèÿí çàä âîëàíà
Наказание условно ли-

шаване от свобода за срок
от 3 месеца с 3 години изпи-
тателен срок получи 21-
годишният Р. Ат. Р. от с.
Оброчище, община Бал-
чик, след като Районен съд
– Балчик, одобри сключе-
ното между него и Район-
ната прокуратура спора-
зумение за решаване на
делото му в досъдебното
производство.

Със споразумението той

се признава за виновен в
това, че на 08.11.2012 г. по
улица в с. Оброчище е уп-
равлявал лек автомобил „Ау-
ди” с концентрация на алко-
хол в кръвта си над 1,2 на
хиляда, а именно 2,08 про-
мила. Това е било устано-
вено по надлежен ред с про-
токол за химична експерти-
за за определяне на концен-
трация на алкохол или
друго упойващо вещество.

Районен съд – Балчик,

одобри постигнатото меж-
ду Р. Р. и Районна проку-
ратура – Балчик, споразу-
мение, след като той заяви,
че се признава за виновен,
доброволно е подписал до-
кумента и приема после-
диците му на влязла в сила
присъда. Съдът прекрати
наказателното производ-
ство срещу него.

Р. Р. има начално обра-
зование, не е семеен, безра-
ботен, не е осъждан.

Îïèò çà êðàæáà îò ó÷èëèùå
Наказание 1 година ли-

шаване от свобода при пър-
воначален строг затвор-
нически режим наложи Ра-
йонен съд – Балчик, на 58-
годишния Ас. Анг. М. от
гр. Балчик. Той бе признат
за виновен по повдигна-
тото му обвинение за това,
че на 27.04.2011 г. в гр.
Балчик чрез разрушаване
на прегради, здраво на-
правени за защита на имот,
е извършил опит да отнеме
чужди движими вещи от
владението на училище в
града с намерение проти-
возаконно да ги присвои,

като деянието е останало
недовършено по незави-
сещи от него причини.

Съдът групира това на-
казание с определеното с
друга присъда от 2012 г.
по дело за кражба. Съдът
постанови Ас. М. да из-
търпи по-тежкото наказа-
ние 2 години лишаване от
свобода при първоначален
строг затворнически ре-
жим, наложено му по пред-
ходната присъда.

Пресцентърът на Райо-
нен съд – Балчик, припом-
ня, че според обвинител-
ния акт на 27.04.2011 г. Ас.

М. употребил алкохол и
повлиян от него тръгнал
към дома си. Докато се
движел край училище в
гр. Балчик, у него възник-
нала идея да извърши
кражба на метални елемен-
ти. Намерението му било
да ги продаде в пункт за
изкупуване на отпадъци от
черни и цветни метали и
така да си набави пари.
След обяд, в светлата част
на деня, той отишъл до
врата на физкултурен са-
лон и с помощта на камък
строшил горно остъклено
прозорче. След това за-

почнал да почиства оста-
налите на рамката стъкла.

В този момент край него
минали двама свидетели и
му казали да се махне.
Подсъдимият започнал да
хвърля камъни и стъкла
срещу тях и те го подго-
нили. Застигнали го в ра-
йона на автогарата в Бал-
чик и го заловили.

Ас. М. има начално
образование, не е семеен,
работи.

Присъдата на Районен
съд – Балчик, подлежи на
обжалване и протест пред
Окръжен съд  - Добрич.

Ï Î Ê À Í À
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29.11.2012 година (четвъртък)

от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се про-
веде заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Информация за отчета на бюджета на община Балчик за третото

тримесечие на 2012 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
2. Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от наби-

рателната сметка на общината.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
3. Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за устано-

вяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища,
ползване и управление.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик

и Ангел Димитров Ангелов, по отношение на ПИ № 53120.502.191 по
кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик

и Явор Данев Стоилов, по отношение на ПИ № 53120.5042.345 по кадастрал-
ната карта на с. Оброчище, в.з. “Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
6. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
7. Отчет за работата на ОбС - Балчик за периода м. януари-ноември 2012 г.
Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС-Балчик
8. Разни

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/,

като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик

Áàë÷èêëèÿ å ïîäñúäèì çà
äúðæàíå íà íàðêîòèöè

Районен съд – Балчик,
ще разгледа на 27.11.2012
г. наказателно дело срещу
19-годишния Здр. Г. Г. от
гр. Добрич. Районна про-
куратура – Балчик, пред-
лага той да  бъде признат
за виновен в това, че на
30.06.2012 г. в курортен
комплекс без надлежно
разрешително е държал
високорисково наркотич-
но вещество – марихуана
с нетно тегло 1,82 грама
на обща стойност 10,92
лв., като случаят е мало-
важен. Държавното обви-
нение иска той да бъде ос-
вободен от наказателна
отговорност и да му се на-
ложи административно
наказание – глоба.

Прокуратурата посоч-

ва, че на 30.06.2012 г. той
и негов приятел отишли на
автостоп до курорта и
посетили тяхна позната,
която работела там. След
19 ч., когато приключил
работния й ден, те тръг-
нали на разходка из ком-
плекса. Малко след това
били спрени за проверка
от служители на РУП –
Албена, включително за
притежание на наркотич-
ни вещества.

Докато полицаите про-
верявали самоличността
им, Здр. Г. се смутил мно-
го. Това било забелязано
от служителите на реда и
те го обискирали. В джоб
намерили портфейл, в кой-
то били открити 5 броя по-
лиетиленови пликчета със

суха тревна маса. При тес-
тване с полеви тест тя реа-
гирала на канабис.

Здр. Г. обяснил пред
органите на реда, че на-
мерените наркотици били
за негова лична употреба.
Той се е признал за вино-
вен и е направил пълни са-
мопризнания.

Предвид тези обстоя-
телства и чистото му съ-
дебно минало, факта, че
от деянието не са настъ-
пили щети, и предвиде-
ното в закона наказание
– глоба до 1000 лв., дър-
жавното обвинение пре-
длага 19-годишният да
бъде освободен от нака-
зателна отговорност и
санкциониран по адми-
нистративен ред.

Òåë: 0899 175 266       0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на

покриви; сваляне на стари цигли и монтиране на нови,
тенекиджийски услуги, монтаж на водосточни улуци и

водосточни тръби, монтаж на гипскартон и топлоизолация.
Направа на нов покрив. За всички дейности - договор и

гаранция, с 20% отстъпка.
Възстановяване на стари къщи. /4-4/

Êîíêóðñ çà ïðîäàæáà íà îáùèíñêè èìîò
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 и чл. 77 от НОРПУ-

РОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Балчик, изм. и доп. с решение №748/17.02.2012
г. на ОбС-Балчик; Решение № 232/27.09.2012 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 1107/1211.2012 г. на
Кмета на Община Балчик

1. ОБЯВЯВА неприсъствен, публично оповестен конкурс за продажба на следния общински имот:
УПИ ХVІ-за обществено обслужване, кв. 109 по ПУП на гр. Балчик /поземлен имот № 02508.87.108
по кадастралната карта на гр. Балчик/, с площ от 147 м2.

2. Конкурсът да се проведе при следните условия:
2.1. Предмет на конкурса - изграждане на обект за обществено обслужване, съгласно действащия

подробен устройствен план;
2.2. Цена на имота - не по-ниска от 35 868.00 /тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем

лева/, без ДДС;
2.3.  Размер на предвидените инвестиции;
2.4.  Срок за влагане на предвидените инвестиции;
Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 15.11 до 30.11.2012 г. на Касата

на ОбА-Балчик.
Депозитът за участие в конкурса се внася по посочената в конкурсните книжа банкова сметка

или на касата на Община Балчик, в срок до 15.30 часа на 30.11.2012 г.
Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 15.30 часа на 03.12.2012 г. в

Информационния  център на Община Балчик, пл. "21 септември" №6.
За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Îáùèíà Áàë÷èê ó÷àñòâà â ïðîåêò
çà ïðåâåíöèÿ íà çåìåòðåñåíèÿ

Община Балчик се присъедини към мрежата за сеизмична безопасност
ЕSNET, се съобщава на сайта на ведомството.

Чрез участието си проекта, финансиран по Съвместната оперативна
програма на Черноморския басейн 2007-2013, Общината ще се възползва от
софтуера и електронната информация, която ще се разпространява след
създаването на мрежата.

Българският участник в проекта е Националнен институт по геофизика,
геодезия и география при БАН.

Обща цел на проекта е да допринесе за превенцията от природни бедствия, свързани със земетресе-
ния в района на Черно море чрез изграждане на обща концепция за мониторинг и реакция. В резултат
на това ще бъде разработен специализиран софтуер и създадени уеб портал и съвместна електронна
група от потребители, които ще бъдат уведомявани при реализиране на по-сериозно земетресение в
Черноморския регион.                                                                                                                            /balchik.bg/

Ïåøåõîäåö áå óáèò êðàé Öàðè÷èíî
Пешеходец бе блъснат тази сутрин по главния път Балчик - Каварна. За

инцидента съобщиха от полицията, като допълват, че сигнал са
произшествието е получен в местното районно управление на МВР в 4.40ч.

На около 1600 метра  преди кръстовището за село Царичино товарен
автомобил „Форд” с добричка регистрация, управляван от 30-годишен водач,
блъска пресичащ пешеходец с неустановена до момента самоличност.
Вследствие на настъпилото произшествие пешеходецът почива на място. По

първоначална информация до сблъсъка се е стигнало поради несъобразена с пътните условия скорост
и мъгла. Водачът на автомобила е изпробван с техническо средство за употреба на алкохол, като
цифровата индикация е с отрицателен резултат. Работата по случая продължава.             /balchik.info/




