
ОБЩЕСТВО                                 28 януари - 3 февруари 2016 г. 3

Предмет на поръчката: "Избор на изпълнители за извършване на
оценка на съответствие на инвестиционните проекти и
упражняване на строителен надзор при изпълнение на

Инженеринг за  реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

натериторията на община Балчик по обособени позиции"
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 29.01.2016 г.
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9049742 сайта на АОП.
За въпроси и допълнителна информация:  Емил Раданов – ст. специалист

ИДК – 0579 71064
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно

на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт Община

Балчик, тел. 0579 71046.

ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÏÎÊÀÍÀ
çà ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòè

Îêðúæåí ñúä - Äîáðè÷ ïîñòàíîâè ïðèñúäà çà
óáèéñòâî, èçâúðøåíî ïî îñîáåíî ìú÷èòåëåí

çà óáèòèÿ íà÷èí
В публично съдебно заседание днес Окръжен съд – Добрич постанови присъда, с която призна 44-

годишния подсъдим Ж. С. Ж., с постоянен адрес в гр. Добрич и настоящ в гр. Варна, за виновен в това,
че: на 28.02.2015г. в гр.Добрич по особено мъчителен начин умишлено умъртвил Л. М. Д. на същата
възраст.

На 28.02.2015г. в гр. Добрич при спречкване за незначителна сума пари подсъдимият нанесъл на
пострадалия следните телесни повреди, които причини смъртта му: счупване на ребра от второ до
девето вляво с разместване на фрагментите и разкъсване на плевралните листи, счупване на гръдната
кост, кръвоизлив в дясна очна ябълка, оток на мозъка и белите дробове.

Тройна съдебно-медицинска експертиза установява, че при нанасянето на уврежданията
пострадалият е бил в състояние да възприема случващото се, изпитвал е силни болки от счупените
ребра и разкъсванията на белия дроб, изразено в недостиг на въздух и затруднено дишане, съзнавал е
какво се извършва с него и е изживял тежки предсмъртни мъки, което квалифицира убийството като
извършено по особено мъчителен за убития начин.

За извършеното престъпление на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок
от 12 години и 6 месеца, което следва да се изтърпи при пръвоначален строг режим в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип.

На двамата родители на убитото лице съдът постанови подсъдимият за заплати по 75 000 лв. /седемдесет
и пет хиляди лева/ обезщетение за нанесените неимуществени вреди.

Подсъдимият следва да заплати също сторените по делото разноски в размер на 1456,92лв. по сметка
на ОД на МВР-гр.Добрич, държавна такса върху уважените размери на гражданските искове - 4000лв.,
както и сторените от ищците -частни обвинители деловодни разноски в размер на 1500лв.,
представляващи хонорар на упълномощения по делото повереник.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред АС-гр.Варна.
Венцислава Печанска, Пресслужба Окръжен съд - Добрич

 Ïîðåäíà ïðèñúäà çà óáèéñòâî, èçâúðøåíî ïî
îñîáåíî ìú÷èòåëåí çà óáèòèÿ íà÷èí

В публично съдебно заседание на 25.01.2016г. Окръжен съд – Добрич постанови присъда, с която
призна 69-годишния подсъдим П. И. П. от гр. Тервел за виновен в това, че: на 25.04.2015г. в гр.Тервел
умишлено умъртвил 54-годишния Г. П. А.  от  с.Бонево,  общ.Тервел,  обл.Добрич,  като деянието е
извършено по особено мъчителен за убития начин и с особена  жестокост.

На 25.04.2015г. около 09:00ч. подсъдимият П. И. П. се прибрал в дома си в гр. Тервел и установил, че
липсва електрическия му котлон.  Той се ядосал и веднага се упътил към къщата на пострадалия, тъй
като и друг път се било случвало същият да взема вещи от дома му. Имал намерение да го набие, за да
не го краде повече. Със себе си носил тесла и метален секач.

В обвинителния акт обаче се сочи, че целта на подсъдимия е била да убие пострадалия, за което се
съди от нанесените удари в областта на главата. Посочено е още, че действията били извършени с
изключителна ярост, ожесточение и отмъстителност, както и по особено мъчителен начин. По тялото
на пострадалия са нанесени не по-малко от 20 на брой удара, които са му причинили силни болки и
страдания.

Според съдебно-медицинската експертиза причина за настъпилата смърт е била контузия на главния
мозък  и дихателна недостатъчност от централен произход, в пряка причинна връзка с нараняванията
по главата.

Вещите лица са установили, че при нанасяне на ударите пострадалият е бил в съзнание и е чувствал
силна болка и страдание и е съзнавал какво се извършва  с него. Това квалифицира деянието като
извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

В хода на разследването е обстойно обследвано психичното здраве на подсъдимия. Съдебно-
психиатричната експертиза не установява същия да страда от психични заболявания, не фигурира и в
регистъра на ЦПЗ – Добрич. Към момента на извършване на деянието е бил под влиянието на негативни
емоции, но извън категорията „физиологичен афект”- бил е способен да разбира свойството и
значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Психичното здраве на подсъдимия напълно
позволява същия да носи наказателна отговорност.

За извършеното престъпление на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок
от 12 години, което следва да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при
първоначален строг режим.

Подсъдимият е осъден да заплати сторените по делото разноски в размер  на  775.40лв.  по
сметка  на  РУ  на  МВР  гр.Тервел.

Присъдата  подлежи  на  обжалване  и  протест  пред  Апелативен съд  гр. Варна  в  петнадесетдневен
срок.                                                                   Венцислава Печанска, Пресслужба Окръжен съд - Добрич

Âîåííà îáÿâà
Със Заповед КВ-24 /

15.01.2016 г.  на Министъра
на отбраната Николай
Ненчев са обявени
вакантни длъжности във
ВМС на Р.България: 80
(осемдесет) вакантни
длъжности във военни
формирования на
Военноморските сили и 3

(три) вакантни длъжности
във ВВМУ „Н. И.
Вапцаров”, съгласно
Приложение No 1, които
следва да се

заемат след провеждане
на конкурс за приемане на
военна служба на лица,
завършили граждански
средни или висши

училища в страната и в
чужбина.

Конкурсът ще се
проведе, във военно
формирование 34400 –
Варна.

Справки на интернет
страницата на
Министерство на
отбраната.

Îáùèíà Áàë÷èê íàáèðà êàíäèäàòè
ìåäèöèíñêè ñïåöèàëèñòè çà

îñèãóðÿâàíå íà äîñòúï äî
çäðàâíè óñëóãè íà ïîòðåáèòåëè

íà óñëóãàòà "Ëè÷åí àñèñòåíò"

В изпълнение на
Дейност 3 и Дейност 5 по
Проект „Нови
възможности за грижа",
Договор №
2014BG05M9OP001-
2.2015.001-C0001 по
процедура за директно
предоставяне на
б е з в ъ з м е з д н а
финансова помощ
2014BG05M9OP001-
2.2015.001-C0001 "Нови
алтернативи" по
Оперативна програма
"Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020 г.

(ОПРЧР) Община

Балчик набира
м е д и ц и н с к и
специалисти с
п р о ф е с и о н а л н а
к в а л и ф и к а ц и я
„Медицинска сестра"
или „Медицински
фелдшер", които могат
да извършват
п р о ф е с и о н а л н и
дейности, определени в
Наредба №1 от 8
февруари 2011 г. и
попадат в обхвата на
дейностите по проекта,
свързани с осигуряване
на достъп до здравни
услуги.

    Медицинските
специалисти, които
желаят да бъдат наети по
проект „Нови
възможности за грижа"
подават Заявление
(Приложение №1) по
настоящ адрес в
общината - партньор по
Проекта от 22.01.2016 г. до
28.01.2016 г.
включително.

За контакти: тел. 05797-
36-98, 0895 554028

Администратор на
проекта за Община

Балчик - Нели Иванова

Èíòåëèãåíòíèòå õîðà ñå ðàçñåéâàò ïî-ëåñíî
íà ðàáîòíîòî ìÿñòî

Да се разсейвате лесно
докато вършите
служебните си задължения
звучи като нещо лошо, но
може би има лъч в края на
тунела от ежедневни офис
неволи, пише британският
вестник Telegraph.

Служителите, ко ито
често имат проблеми с
концентрацията, може би
п р е в ъ з х о ж д а т

интелектуално своите
колеги,  соч и но во
проучване.

Уч ени смятат, че
интелигентните личности се
разсейват по-лесно заради
всички страхотни идеи,
които се въртят в главите
им.

Най-умните трудно
подреждат приоритетите
си, а разсейващите фактори

по тенциално во дят до
„чувство на неадекватност
и неспособност за справяне
с р аботния то вар като
цяло“, смята психиатърът д-
р Нед Халауел

ой-добавя, че най-
блестящите умове често не
ус пяват да опр авдаят
собствените си очаквания,
както и тези на шефа.

"Работодателите винаги
търсят най-интелигентните
кадри, но множеството
разсейващи фактори и
отгово рнос ти з асягат
умните хора също толкова,
колкото всички останали,
ако не и повече“, обяснява
Бос тиян Любиц,
вицепрезидент на Steelcase
и издател на проучването.

“Начините ни на работа
се променят по-бързо от

когато и да било и мозъкът
бива подложен на стрес и
странични влияния, които
мо гат да предизвикат
п р е т о в а р в а н е .
Статистиката сочи,  че
разсейващите фактори на
работно то място  се
увеличават.“

Изс ледването е
проведено сред 10 000
служители от 17 държави
и р азкр ива още,  че
нарастващата употреба на
технологии на работното
мяс то пречи на
концентрацията на
персонала, като
средностатистическият
офис работник се разсейва
веднъж на всеки три
минути.

Интернет

È ñå ðîäè íîâ æèâîò
Има ли по-щастлив час от

този, когато за първи път
усетиш живот под своето
сърце и докосреш нежно
кор ема си с  две ръце.
Бър заш да с поделиш
радостта си с мъжа насвоето
сърце. На двама ви от
радост – израстват криле,
ще си имате дете, създадено
с много обич и мечти.

Бавно времето  теч е,
докато се развива и расте в
кор емчето на мама
мъничкото дете. В нощите
щастливи с радост гадаете,
какво ли ще бъде вашето
дете? На кого  ли ще
прилича и колко много то
ще ви обича?

В дните мама е сама и
чака с радост да се върне
от работа любимият баща.
И да сподели с нетърпение,
ко лко много е ритало
момчето. А таткото нежно

я прегръща и отвръща:
„Футбо лист ще стане,
когато порасте!” Така
спокойно заспиват си трима.

Но времето тече и трябва
да помислят вече за
детската стая за креватче и
дюшече за малкото човече.
Защото то не чака и ще
про плач е, когато му е
вр еме вече. А баби,
дядовци и лелки – всички
са нащрек, кога ще се роди
малкия човек.

На преглед и консултации
с таткото са двама, а под
лъжичката на мама малко
стр ах с е е събр ал.
Акушер ката с усмивка
блага я  успокоява.
„Спокойно майко, мене
слушай, напъни и с живот
твойта рожба надари”. Ще
има болка, при раждането
винаги боли. Но тъй е
сладка тази болка, когато

бебе се роди.
Напъни пос ледни.

Въз дишка. Бо лка. Миг
последен. И лекаря поема
пъхкавото бебече. „Честито
майко, имаш си момченце!”
С уста пресъхнала шепти:
„Благодаря ти докторе!”

За първи път чуваш как
пр оплаква мъничко то
чо вече. След малко  с
усмивка акушерката
подава мъничко вързопче.
Гледаш го и от щастие и
радост плачеш. Ще има ли
по-радостен и щастлив миг
от този, в който майката за
първи път поема в ръце,
своето дете. А таткото
разбрал за новината, ще
отиде в механата и ще пие
до зори, радостта си с
пр иятели да сподели.
Защото син му се роди!

ИВАНКА СЛАВОВА
РУСЕВА, с. Кранево




