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ïðîåêò çà ðèáàðñòâî

Община Балчик спе-
чели проект: “Балчик-
море  -  традиции”  по
Оперативна  програма
за  развитие на  сектор
“Рибарство” 2007-2013
г., мярка BG MIRG SH-
K-B/2-2.1-008, съфинан-
сиран от  Европейския
съюз чрез Европейския
фонд за Рибарство.

Стойността на  про-
екта е 66 774,40 лева без
ДДС със срок на изпъл-
нение - 11 месеца.

Общата цел на про-
екта е разнообразяване
на възможностите за за-
етост и диверсифицира-
не секторите на иконо-
мическа активност чрез
пренасочване на  тра-
диционни за рибарската
област дейности  към  ус-
луги, свързани с попу-

ляризиране на Община
Балчик и привличане на
туристи и инвеститори.

Това ще бъде осъщес-
твено на два етапа: пър-
ви етап  - Доставка на мо-
торна лодка 5+1 места за
осигуряване контрол и
безопасност на  участ-
ниците във ветроходни
състезания  и  учебно-
спортни дейности, съот-
ветстваща на  изисква-
нията за провеждане на
спортни  и  културни
събития.

Във вторият етап се
предвижда провеждане
на ветроходно състеза-
ние, в което активно учас-
тие ще вземат децата от
Морски клуб  Балчик,
морските клубове и лю-
бители  на яхтинга  от
страната и чужбина.

В дългосрочен аспект
проектът  ще  осигури
възможности за устой-
чива заетост чрез: уве-
личаване на доходите в
резултат от удължаване
туристическия сезон в
региона с провеждане-
то на  ежегодни ветро-
ходни състезания, което
гарантира устойчивост-
та на проекта.

Осъществяването  на
проекта  ще  насърчи
местната рибарска общ-
ност и жителите на об-
щината да се включват
активно в спортните съ-
бития, което ще допри-
несе за  популяризира-
нето на туризма  един от
двата структуроопреде-
лящи  сектори на  Об-
щина Балчик.

/Б.Т./

На  27  август,  около
14:40  часа  е  получено
съобщение  за  възник-
нало ПТП на кръговото
кръстовище на  изхода
на град Балчик посока
град Добрич. На място
е установено, че водач
на лек автомобил „Ре-
но” с добричка регист-
рация, поради  движе-
ние с несъобразена ско-
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рост,  губи  контрол  на
МПС,  преобръща се на
пътното  платно  и  се
спира в канавка на  зе-
меделска нива. При из-
вършената проверка за
употреба  на алкохол  с
техническо  средство,
цифровата  индикация
отчита  наличието  на
2,32 промила в издиша-
ния  от  водача  въздух.

Вследствие  на  настъ-
пилото ПТП е пострадал
водача на  автомобила
М.М. (61 г.) от град Бал-
чик,  транспортиран  в
МБАЛ Добрич с комо-
цио, охлузвания и съм-
нение за счупен гръбна-
чен прешлен, без опас-
ност за живота. Работата
по случая  продължава
по описа на РУП Балчик.

На 3 септември, около
20:05  часа  е  получено
съобщение  за  възник-
нало ПТП по главен път
I-9. На място е установе-
но, че водач на лек авто-
мобил „Деу” с румънска
регистрация при движе-
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ние от град Балчик по-
сока град Каварна, блъс-
ка челно насрещно дви-
жещия се велосипедист
Д.Д. (72 г.) от с. Топола,
общ. Каварна.  Вслед-
ствие  на  настъпилото
ПТП  на място  загива

велосипедиста. Водача
на МПС е изпробван за
употреба  на  алкохол
като  цифровата  инди-
кация е с отрицателен
резултат. Работи се в ус-
ловията на  досъдебно
производство.

На 4 септември, около
02:50  часа  е  получено
съобщение  за  извър-
шен  грабеж от търгов-
ски обект на територи-
ята на град Балчик. Уста-
новено е, че около 02:40
часа неизвестен извър-
шител напада служител
на обекта и след като му
нанася удари в областта
на главата, същия извър-
шва  кражба на  сумата
от около 300 лева и 22
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броя кутии с цигари от
различни марки, и на-
пуска местопроизшест-
вието. След проведени
процесуално следстве-
ни действия от служите-
лите на РУП Балчик е
установено,  че  извър-
шителя  на деянието  е
М.Н.  (24  г.)  от  град
Балчик. Работата по ус-
тановяването и  задър-
жането на извършителя
продължава.

След проведени опе-
ративно  издирвателни
мероприятия от служи-
тели на ОД МВР ДОБ-
РИЧ, в  град  Варна  е
установен  и  задържан
извършителя  на  гра-
бежа.  М.Н. е  транспо-
ртиран до РУП Балчик,
където  е  задържан  за
срок от 24 часа.

Процесуално  след-
ствените действия  по
случая продължават.

Øîôèðàíå â íåòðåçâî ñúñòîÿíèå

На 6 септември, около
22:50 часа по ул. „При-

морска” в град Балчик
автопатрул  спират  за
проверка лек  автомо-
бил „Волво” със софий-
ска регистрация.  При
последвалата проверка
за употреба на алкохол
с техническо средство,

цифровата  индикация
отчита  наличието  на
1,36 промила в издиша-
ния от водача въздух. С
полицейска мярка  за
срок от 24 часа в РУП
Балчик е задържан Г.З.
(35 г.) от град София.

Материалите предостави: ОДП-Полиция
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Констатирани нарушения по линия на пътен контрол за периода 01.01.2014 г.   31.08.2014 г. на

територията на ОД МВР Добрич.
- Брой установени нарушения по ЗДвП  12 108
- Нарушения на пешеходци  249
- Нарушения на водачи  11 838
o Превишена скорост  893
o Употреба на алкохол   244
o Неизползване на обезопасителен колан или каска   1 515
o Неспазване предимство на червен сигнал  48
o Неправоспособни водачи  357
o Други нарушения  8781
Неправоспособни водачи допуснали ПТП за 2013 г. са 7 с двама убити и 8 ранени граждани. За

периода 01.01.2014 г. до 31.08.2014 г. са настъпили 7 тежки ПТП с 12 ранени граждани.
През изминалата учебна година 15.09.2013 г.  30.06.2014 г. на територията на ОД МВР Добрич в тежки

ПТП са участвали 18 деца и младежи до 19 годишна възраст. От тях един загинал и 17 ранени.
През 2013 г. на територията на ОД МВР Добрич са възникнали  84 тежки ПТП с петима убити и 105

ранени граждани.
За периода от 01.01.2014 г. до 31.08.2014 г., на територията на ОД МВР Добрич са възникнали 84 тежки

ПТП с 8 загинали и 120 ранени граждани.                                                                             ОД МВР ДОБРИЧ

Äîáðè÷ ñå òîïè, à ñàìî Áàë÷èê ðàñòå
През миналата година

от общо 257 български
града само 35 са увели-
чили броя на населени-
ето си. Това сочи справ-
ката на  Националния
регистър на населените
места на НСИ за броя на
жителите по населени
места към 31 декември
2013 година.

Увеличение на насе-
лението, според справ-

ката в регистъра, има са-
мо в един град от област
Добрич – Балчик, който
е нараснал с 34 жители.
От  всички  градове  в
страната най-много жи-
тели губи Плевен - 1310.
С повече от 1000 жители
намалява  населението
на Враца - 1078. В Доб-
рич населението  е на-
маляло с 813 души.

dobrich.topnovini.bg

Àìåðèêàíñêî èçäàíèå ïðåäñòàâÿ âèëà
ìåæäó Áàë÷èê è Àëáåíà çà íàä 755 õèë.
Статия от рубриката

на американското изда-
ние “На лов за жилище
в...“ е посветена на Бъл-
гария.  В материала  се
представя  крайбрежна
вила  между Албена  и
Балчик, която се прода-
ва срещу 755 260 долара,
съобщи БТА.

Британците се завръ-
щат като сериозен играч
на  пазара  на  жилища.
Това обяснява пред New
York Times Полина Стой-
кова, главен оперативен
мениджър на базирана-
та в София агенция Bul-

garian Properties. По ду-
мите  й британските ку-
пувачи, които доприне-
соха  за надуването  на
имотния балон у нас в
периода от 2000 до 2008 г.,
изчезнаха в голяма сте-
пен след 2008 г. Оттогава
те са заменени основно
от руснаци и украинци.
7Тази година обаче бри-
танските купувачи  се
завръщат към  българ-
ския пазар, като броят
им расте сериозно през
последните два месеца,
обяснява Стойкова. По
думите й този тренд се

очаква да продължи и в
следващите месеци, съ-
общава още БТА.

В момента руснаците
продължават да са най-
голямата група  купу-
вачи  на  имоти у  нас,

отбелязва  изданието.
Освен тях  купувачи са
още хората от Западна
Европа, Украйна, Сканди-
навските страни , САЩ,
Канада и Австралия.

dobrich.topnovini.bg

Êëóá “Äåñèòà” òàíöóâà íà áðåãà íà ìîðåòî

На връх 6-ти Септември 2014г., националният празник на България, клуб „Десита”  Балчик, в който се богот-
ворят латиноамериканските танци, обедини любовта си към танцовото и музикално изкуство като проведе
Summer Salsa Day.  Един ден, изпълнен с незабравими изживявания в романтична обстановка на к-с „Марина
Сити” и ресторант „Ел Симпатико”, разположени на крайбрежната алея. От 16.00ч.-20.00ч. имаше уроци и pool
party на басейна в к-с Марина Сити.  Уроците бяха : 16.00ч. Bachata - Alma Libre 17.00ч. Salsa LA - Brand Dance
Studio 18.00ч. Zouk начинаещи - Salsa club Desita  От 21.30 ч. - Романтик Салса Парти в р-т El Simpatico с DJ
Dobcho.  Фул пасът включваше 3 урока с pool party и Романтик Салса Парти с DJ Добчо.

Ръководителката на клуб „Десита”  Деси Тодорова кани всички, които искат да усвоят латиноамериканските
ритми, да се запишат в клуба.                                                                                                                               /Б.Т./




