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Кметове и кметски наместници от община 
Балчик се включиха в обучение за 

връчване на съдебни книжа

Кметове и кметски на-
местници от община 
Балчик се включиха 
в обучение за връчва-
не на съдебни книжа, 
организирано от Ра-
йонния съд в Балчик. 
Присъстващите бяха 
запознати с последните 
изменения в Граждан-
ския процесуален ко-
декс, свързани с особе-
ностите при връчване 
чрез залепване на уве-
домление, което се при-

лага, когато ответникът 
в продължение на един 
месец не може да бъде 
намерен на посочения 
по делото адрес и не 
се намери лице, което е 
съгласно да получи съ-
общението. 
 Председателят на Ра-
йонния съд в Балчик 
съдия Ивелина Велчева 
обясни пред аудитория-
та как трябва да бъдат 
оформени документите 
по призоваване и раз-

писките за връщане, 
къде е най-удачно да 
се залепи уведомление-
то и как се изчисляват 
сроковете, в които пре-
ди това трябва да бъдат 
направени три посеще-
ния на адреса.
 В срещата се включиха 
20 кметове и кметски 
наместници, които спо-
делиха какви затруд-
неният срещат при 
връчването на съдебни 
книжа по този ред. В 

отговор те получиха 
практически съвети от 
призовкаря при Район-
ния съд в Балчик До-
бринка Жекова, която 
представи случаи от 
своята дългогодишна 
практика.
 С проведеното обуче-
ние Районен съд Балчик 
се надява да подобри 
взаимоотношенията си 
с представителите на 
местната власт в мал-
ките населени места, 
които имат законовото 
задължение да връчват 
съдебни съобщения 
и призовки, коменти-
ра съдия Велчева. Тя 
подчерта, че своевре-
менното връчване на 
съдебни книжа е гаран-
ция за защита на пра-
вата и интересите на 
гражданите, участници 
в съдебния процес, как-
то и предпоставка за 
разглеждане на делата 
в разумни срокове. 

КЦ “Мелницата” град Балчик, 
етаж 3-ти на 22 април от 18:00 часа, да разгледате третата ми 

самостоятелна изложба - 
маслена живопис “На чаша вино с Флора Начева”.

Ще ви очаквам!

ПТП в с.Сенокос

П О К А Н А 
Управителният съвет на Сдружение „Ловно рибарско 
дружество – Морски орел” град Балчик, Ви кани на 
Общо събрание на Дружеството,  на основание чл.40 
ал.2 от ЗЮЛНЦ на 16 май 2019 г.  /четвъртък/ от 16.00 
ч. в конферентната зала на хотел „Реджина Мария” при 

следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Доклад за дейността на Сдружението за 2018 г.
2.Отчет на Контролния съвет.
3.Избор на делегати на ОС на НЛРС – СЛРБ
4.Обсъждане на актуалната обстановка във връзка с 
АЧС.
5.Други.

На 3 април, около 18:05 
часа е получено съобще-
ние за възникнало ПТП 
с материални щети в ра-
йона на с. Сенокос, обл. 
Добрич. 
На място е установено, 

че произшествието е въз-
никнало между три леки 
автомобила, като водача 
на лек автомобил движещ 
се в посока град Добрич 
навлиза в лентата за на-
срещно движение и се 

блъска последователно в 
два леки автомобила. Три-
мата водачи са с отрица-
телни проби за употреба 
на алкохол. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Двама 15-годишни от Балчик, 
отново в престъпление

На 22 февруари, около 
11:00 часа е получено 
съобщение за извърше-
на кражба на метални 
елементи от частен имот 
на територията на град 
Балчик. От проведените 
ОИМ и ПСД са установе-
ни извършителите на дея-

нието: двама 15-годишни 
младежи, и двамата кри-
минално проявени от град 
Балчик. 
Вещите, обект на посега-
телството са установени. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Кражба в с.Оброчище
На 5 март, е получено 
съобщение за извършена 
взломна кражба от частен 
имот на територията на с. 
Оброчище, обл. Добрич. 
По данни на тъжителя 

е извършена кражба на 
ръчни инструменти, елек-
трически инструменти и 4 
броя бутилки алкохол. По 
случая е  образувано досъ-
дебно производство.

17-годишен от с.Стражица 
арестуван заради канабис в 

Добрич
На 10 март, около 13:40 
часа по бул. „Русия” в 
град Добрич е извършена 
проверка на 17-годишен 
младеж от с. Стражица, 
обл. Добрич. В хода на 
проверката е установена 

суха тревна маса с тегло 
0,77 грама, реагираща на 
наркотичното вещество 
канабис. Задържан за 24 
часа. По случая е обра-
зувано бързо полицейско 
производство.

Да караш „Алфа” с наркотик
На 20 март, около 09:10 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомо-
бил „Алфа” с добричка 
регистрация, управляван 
от 28-годишен мъж. 
При извършената про-
верка на водача на авто-

мобила за употреба на 
наркотични вещества, те-
стът отчита положителен 
резултат за употребата им. 
Задържан за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Кражба от автомобил
На 25 февруари, около 
17:20 часа е получено 
съобщение за извършена 
кражба на ръчни инстру-
менти и аудио плейър от 
лек автомобил „Фолкс-

ваген” с добричка регис-
трация, паркиран в град 
Балчик. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство.

Кражба на електромер в 
с.Змеево

На 25 февруари, около 09:20 
часа е получено съобщение 
за извършена кражба на 
електромер и предпазител 

от ел табло, монтирано на 
стълб в с. Змеево, обл. До-
брич. По случая е образува-
но досъдебно производство.

Кола без табели
На 1 март, около 00:10 часа в 
град Балчик е спрян за про-
верка лек автомобил „Маз-
да”, без регистрационни 

табели, управляван от 21-го-
дишен мъж от град Балчик. 
По случая е образуван бързо 
полицейско производство.

Умишлено 
увредени гуми
На 2 март, около 14:50 
часа е получено съобще-
ние за умишлено увреде-
ни гуми на два броя леки 
автомобили „Фолксваген” 
с добричка и сливенска 
регистрация. МПС са 
били паркирани в земе-
делска нива в землището 
на с. Сенокос, обл. До-
брич.

Без табели
На 11 март, около 12:00 
часа в с. Пряспа, общ. 
Балчик е спрян за провер-
ка лек автомобил „Фолкс-
ваген”, без регистрацион-
ни табели, управляван 
от 37-годишен мъж. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство.

Неправоспособен 
мотоциклетист

На 3 април, около 22:00 
часа в с. Оброчище, обл. 
Добрич е спрян за провер-
ка мотоциклет „Сузуки” 
с варненска регистрация, 
управляван от 25-годишен 
мъж.  В хода на провер-
ката е установено, че не-
правоспособен с отнето 
СУМПС. По случая е об-
разувано досъдебно про-
изводство.

Тършуване на 
автомобил в 

“Тузлата”
На 6 април, около 12:30 
часа е получено съобще-
ние за ПЗО лек автомобил 
„Гранд Чероки” с немска 
регистрация, паркиран 
в района на местността 
„Тузлата” град Балчик. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство.

Кражба на Дачия
На 6 април, около 18:40 
часа е получено съобще-
ние за извършена кражба 
от лек автомобил „Дачия” 
с добричка регистрация, 
паркиран в района на 
местността „Тузлата” град 
Балчик. По данни на тъ-
жителя е извършена краж-
ба на един брой камера за 
видеонаблюдение и слън-
чеви очила. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.


