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Áàëîòàæ çà êìåòîâå íà îñåì ñåëà â îáùèíà Áàë÷èê
Безводица
290 избиратели 212
гласували 2 недейств.
глас. 210 действ.гласове
Желязко Георгиев
Асенов /БСП/ 117 гласа
Марин Димов Дянков
/РБ/ 93 гласа
Змеево
293 избиратели 2 3 5
гласували 6 недейств.глас.
229 действ.глас.
Иван Желев Пенев /
МК „Силен Балчик”/ 72
гласа
Илийчо
Андреев
Илиев /РБ/ 157 гласа
Сенокос
553 избиратели
335
гласували
4 недейст.
Глас. 351 действ. Гласове
Михаил Атанасов
Милчев /БСП/ 285 гласа
В е н ц и с л а в
Валентинов Василев /
ДПС/ 66 гласа
Тригорци
116 избиратели
76
гласували
2 недейств.
Глас. 74 действ. Гласове
Джошкун Исмаил
Демир
/МК
„Земеделците”/ 36 гласа
Елица Димитрова
Карлукова /ИК / 40 гласа
Дропла
257 избиратели 187
гласували
0 недейств.
Глас. 187 действ. Гласове
Денчо
Маринов
Попов /БСП/ 95 гласа
Мехмед Хасан Расим
/ДПС/ 92 гласа
Оброчище
1877 избиратели 1135
гласували 29 недейств.
Глас. 1106 действ. Гласове
Павлина Данаилова
Стоева /МК „Силен
Балчик”/ 499 гласа, 7
недействителни
Данаил
Петров
Караджов /ГЕРБ/ 607
гласа, 11 недействителни
Соколово
769 избиратели
496
гласували
6 недейств.
Глас. 490 действе. Гласове
Минко
Маринов
Попов /БСП/ 266 гласа
Джеват
Махмуд
Махмуд /ДПС/ 224 гласа
Църква
284 избиратели
220
гласували 2 унищожени
Калин Костадинов
Калчев /БСП/ 130 гласа
Гергана Стоянова
Димитрова – Петкова /
ГЕРБ/ 89 гласа
Безводица – Желязко
Асенов – БСП – 55.71%
Дропла – Денчо
Попов – БСП – 50.8 %
Тригорци – Елица
Карлукова – Инициативен
комитет – 52.63 %
Оброчище – Данаил
Караджов – ГЕРБ– 54.88 %
С о ко л о в о - М и н к о
Попов – БСП – 54.29 %
Църква – Калин
Калчев- БСП – 59.36 %
Сенокос – Михаил
Милчев- БСП- 81.20 %
Змеево – Илийчо
Илиев – РБ – 68.56 %

ÏÎÆÀÐÍÀ ÎÏÀÑÍÎÑÒ È ÌÅÐÊÈ ÇÀ
ÍÅÄÎÏÓÑÊÀÍÅ ÍÀ ÏÎÆÀÐÈ ÏÐÅÇ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÈß ÏÅÐÈÎÄ!
В предвид масовото използване на локално отопление
посредством електрически
отоплителни уреди, както и
такива с течно, твърдо и газообразно гориво, това води
до засилване на пожарната
опасност при експлоатацията им. От една страна е на
лице претоварване на електрическите инсталации, а от
там и до възникване на къси
съединения. От друга страна
един от най-уязвимите възли
в структурата на отопление
се оказват коминните тела, а
именно: нередовното им почистване от насъбралите се
сажди, неефикасна, а в някои
случаи дори и липса на замазка, както и не на последно
място облицоването им с горими материали с цел придобиване на по-естетичен вид в
жилищата.

І. Печки на твърдо гориво.
1.Да бъде изправна и коминът да е обезопасен.
2.Да се монтира върху негорима подложка.
3.Да отстои на минимум
0,8 м. от горими предмети и
материали.
4.Редовно да се почиства
и да не се разпалва с бензин,
нафта и други леснозапалими течности.
5.Горяща да не се оставя
без наблюдение.
ІІ.
Нафтови
печки.
1.Монтирането да става само
след проверка на изправността
на печката /дозатор, резервоар
за гориво, кранчета и др./.
2.На разстояние 0,8 м. да
не се поставят горими материали и предмети.
3.Да не се зареждат с нафта горящи печки.
4.При зареждане да не се

Êàíàáèñ íà óë.
“Ë.Êàðàâåëîâ” â Áàë÷èê
На 15 октомври, около
09:30 часа е извършена
проверка на частен имот
находящ се по ул. „Любен
Каравелов” в град
Балчик. В хода на
проверката в къщата са
открити и иззети пликове
със суха тревна маса, с
приблизително тегло 60
грама. При извършения

полеви тест, сухата
тревна маса реагира на
наркотичното вещество
„канабис”. С полицейска
мярка за срок от 24 часа
в РУ МВР Балчик е
задържан М.М. (23 г.) от
град Балчик. По случая е
образувано
бързо
п о л и ц е й с к о
производство.

Êîãàòî íå ñïðåø íà “ÑÒÎÏ”
На 29 октомври, около
08:07 часа е получено
съобщение
за
възникнало ПТП на
кръстовището на ул.
„Стара Планина” с ул.
„Варненска” в град
Балчик. Установено е, че
водач на лек автомобил
„Фолксваген Лупо” с
добричка регистрация
не спира на знак „Стоп”,
и отнема предимството
на лек автомобил
„Фолксваген Пасат” с
добричка регистрация.
От настъпилото ПТП са
нанесени значителни

допуска разливане на нафта.
5.Да не се използва за гориво друго освен нафта.
6.Да не се оставят горящи печки без наблюдение.
ІІІ. Електрически печки.
1.Да се използват само
стандартни и технически изправни ел. печки.
2.Ел.печки с открити нагреватели да се монтират върху негорима основа /плоча/.
3.Да не се оставят включени в мрежата без наблюдение.
4.Да се извърши проверка
отговаря ли ел.инсталацията
на инсталираната мощност.
5.На разстояние 0,8 м. да
не се поставят горими материали и предмети.
ІV. Газови печки и уреди.
1.Газовите уреди и бутилките да не се монтират на места по-ниски от околния терен.
2.Бутилките с газ "Пропан-

бутан" да не са монтирани до
източник на топлина.
3.Да се спазва определената последователност при
палене и спиране на уреда.
4.Да не се допуска загазоване на помещението с газ "Пропан-бутан", като се извършат
проверки за херметичност.
5.Да се проверява редовно редуцир вентила. Въпреки всички предпазни мерки
за недопускане на пожари,
органите на Пожарната безопасност и спасяване
гр.Балчик обръщат внимание на всички граждани да
бъдат изключително бдителни и да спазват дадените препоръки, за да се намали до
минимум риска от възникване на пожари и последствията от тях.
и/н: мл.инспектор
Христов

Íåïðàâîñïîñîáåí â
ãîíêà ñ ïîëèöàè â
Áàë÷èê
Непр авоспособен
шофьор предизвика
гонка с полицаи в
Балчик. На 18 октомври,
около 9,10 часа в
полицейското
управление в Балчик е
получен сигнал за това,
че шофьор без книжка
кара лек автомобил
„Форд Ескорт” по
околовръстния път на гр.
Балчик. Незабавно е
изпратен екип от
униформени, които
подават звуков и
светлинен сигнал на
водача да спре, но той не
само, че не се подчинил,
а и увеличил скоростта.
По-късно колата е

настигната в края на ул.
„Калиакра” в Балчик, в
момент,
в
който
шофьорът и спътничката
му слизат.
Проверката показала,
че автомобилът е
управляван
от
неправоспособния 20годишен Р. Р. от с.
Соколово. Освен това,
колата е била с чужди
регистрационни табели.
Водачът е задържан с
полицейска мярка за
срок от 24 часа. По
случая е образувано
бързо производство.
Станислава
КРЪСТЕВА

материални щети по
двете МПС. Вследствие
на
инцидента
е
пострадала 18 годишната
А.С. от град Балчик,
водач на лек автомобил
„Фолксваген Лупо”.
Същата
е
транспортирана
в
МБАЛ
Добрич
с
диагноза
черепно
Çàäèãíàõà 3 áîíà è
мозъчна травма, без
опасност за живота.
äîêóìåíòè
îò êúùà â
По
случая
е
образувано досъдебно
Êðàíåâî
производство по описа
Неизвестен обирджия неустановен до момента
на РУ МВР Балчик. влезе в къщата на 67- начин някой е влязъл в
годишен жител на село частния имот в нощта
Îãðàáâàíå íà ñåðãèÿ Кранево и му задигна срещу 17 октомври.
На 01 ноември, около часа на 01 ноември, парите и дебитните Крадецът взел лични
пише
в документи, 2 броя
07:55 часа, в РУ Балчик е неизвестен извършител карти,
карти.
получено съобщение от чрез изкривяване на полицейския бюлетин дебитни
Добрич. Присвоил и сумата от 3
Т.Ц (52 г.), за това че чекмедже на сергията е на
неизвестен извършител е извършил кражба на Б.Х подал сигнал в РУ 300 лева. По случая е
разбил сергията й, монетник със сумата от Албена, че са го обрали образувано досъдебно
находяща
се
на 60 лева и на електронен на 17 октомври, около производство по описа
общинския пазар в гр. калкулатор. По случая е 12:00 часа. Впоследствие на РУ Албена.
Балчик. Установено е, че образувано досъдебно става ясно, че по
за времето от 20:00 часа производство по описа Ïðåöåäåíò â ñå÷èùåòî
на 31 октомври до 07:55 на
РУ
Балчик.

Êðàæáà â “Áóëòðàê”
На 19 октомври, след
проведени оперативноиздирвателни
мероприятия
от
служители на РУ
Албена, са установени и
задържани три лица от
село Оброчище (Р.Р. - 21
г., М.М. 20 г. и Г.А.-15 г.).
Същите са извършители
на две кражби от
комплекс „Бултрак” в с.
Оброчище, на кражба от
книжарница и на три

кражби от частни
домове в същото село.
Повечето вещи предмет
на кражбите (лаптоп,
гуми
с
джанти,
телевизор, ел. машини,
акумулатор и др.), са
предадени
на
собствениците им.
Работата
по
установяване
на
престъпната дейност на
лицата продължава

íà ñ. Áàòîâî

На 28 ок томв ри ,
около 1 5:00 ч ас а е
получено съобщение
за п остъ пи л мъ ж в
ЦСМП Доб ри ч с
множествена фрактура
на
ч ер еп а
и
в
състояние на кома.
Установено е, че по
вр еме на р аб от а в
сечище на територията
н а с. Б ат ов о, обл.
Добрич Й.Г. (41 г.) от с.
Градец, общ. Котел е

пострадал от падащо
д ър во. Мъ жъ т е
настанен в ОАИЛ при
МБ АЛ Доб ри ч с
опасност за живота.
По
случая
е
уведомена инспекция
по труда град Добрич.
Образувано досъдебно
производство по описа
н а Вт ор о Р У МВР
Добрич.

Áúëãàðèÿ å íà 69-òî
ìÿñòî ïî êîðóïöèÿ
България е поставена на
69-то място по корупция
сред 175 страни по света в
поредния Индекс за възприемане на корупция на Трансперънси интернешънъл,
предаде БГНЕС.
Карта на света позволява
да се види как широкоразпространените сенчести сделки работят по света без значение дали става дума за манипулирани избори, подкупи
или подправени лекарства в
болниците. По-голяма част
от картата е оцветена в будещия загриженост червеникав
отенък, който маркира висока степен на корупция. Найзле в класацията на Тренсперънси интернешънъл са Сомалия и Северна Корея, които иман едва по 8 точки от
идеалния резултат 100.
Сред отличниците са Нова Зеландия, Финландия и
Швеция, макар че нито една
страна няма идеален резултат от 100, т.е. без никаква
корупция, или „върховна ко-

рупция“, която би била отбелязана просто с 0. Изследователите са маркирали Австралия като будеща безпокойство страна.
Макар и представена на
картата в относително здравословно изглеждащия светложълт цвят, страната продължава да се движи надолу
и изпадна от челната десетка на 11 място. Според експертите за това класиране е
допринесло и разследването на сериозни корупционни скандали.
Други страни, оцветени в
обезпокоителното червено на
картата, са разширяващите се
икономики на Бразилия, Русия, Индия, Китай, Мексико,
Индонезия, Нигерия и Турция (64). От съседните ни
страни най-ниско се намира
Сърбия на 78 място, най-добре е Македония на 64-та
позиция, докато Гърция, Румъния и България са на едно
ниво 69-то място.
БГНЕС

Óíèæåíèå çà
îò÷èòàùèÿ èçáîðíèòå
ðåçóëòàòè

Ура! България ликувавсеки избирател
за своя кмет гласува.
Изборният ден приключи,
но кой да подозира,
че нещо лошо ще се случи?
В залата „Армеец” за момент
се проведе нов експеримент:
колко часа със вода и хляб ще карат
и колко без сън ще изкарат
тези, които броят бюлетини.
Не е важно, че тези хора
без дъх са от умора.
Важното е партията ни любима
да вземе всичко, не на половина.
Влизаш във „Армеец” и вратата се заключва.
Свършва експериментът и тя се отключва.
След този нечовешки стрес
по прозорците написаха: SOS.
Натоварени с чувалите, далеч от своите деца,
оказа се, че преброителите имат най-здравите сърца.
Все пак някой не издържа. Срина се
като на компютрите системата.
Идва в съзнание и като в древната империя,
отново излиза на арената
и си чака търпеливо реда на стола.
Всичко е армейски уредено – и храната, и водата.
Само не се знае, кой на ротата е старшината.
След като тази организация създадоха онези глупаци
по столовете с чувалите са българи-юнаци!
Как може централната комисия да изпраща
за проверка съкратената бригада?
Все едно да ходиш на война,
за да се биеш само със приклада.
Отчетът на изборните документии на практика, и на теория,
се оказа объркана история…
Как може да се демонстрира такъв позорприбират те и те заключват, сякаш влизаш във затвор.
Влизаш вътре и започва твоето тегло:
щом припаднеш – дават ти „легло”ако не легнеш на голия бетон,
на помощ идва захвърлен в ъгъла кашон.
Заспалите сънуват пълни зали
и много нови магистрали…
Хората, преброили своя народ,
унижението в „Армеец” ще помнят цял живот.
Навсякъде след тази бъркотия
спокойствието ще настане,
но срамът нескрит за други ще остане.
Не знам дали ще бъде променен
Избирателният ни закон,
но преброителите във „Армеец” заслужават
нашия дълбок поклон.
Веселин РОМАНОВ

