
                                                                                ОБЩЕСТВО                      28 септември - 4 октомври 2017 г.  4                                                                     ОБЩЕСТВО                             4 - 9 юли  2019 г.          4

Условно наказание от 1 
година лишаване от сво-
бода, с 3-годишен изпи-
тателен срок ще търпи 
мъж от Балчик, след като 
Окръжният съд в Добрич 
одобри постигнатото 
между него и прокурату-
рата споразумение. Под-
съдимият се признава за 
виновен в това, че от 9 
август 2016г. до 4 юли 
2017г., при условията на 
продължавано престъпле-
ние, е използвал данни от 
платежни инструменти, 
без съгласието на титуля-
рите.
 39-годишният мъж сто-
панисвал къща за гости 

във вилна зона в Балчик и 
имал регистрация в сайт за 
резервации. При запазва-
не на нощувки през сайта, 
като част от необходимата 
информация, гостите пре-
доставяли данни за банко-
вите си карти, след което 
подсъдимият имал достъп 
до тях. В посочения пери-
од той използвал данни 
от 3 банкови карти, чрез 
които направил покупки 
от сайтове за онлайн тър-
говия. Закупени били три 
смартфона, на обща стой-
ност 4525.33 лева. Ощете-
ни били двама българи и 
една румънска граждан-
ка, като причинените им 

от престъплението иму-
ществени вреди вече са 
възстановени.  Щ е -
тите на румънката били 
възстановени от банката, 
издател на кредитната й 
карта,  веднага след като 
тя оспорила транзакция-
та. Сумите, с които били 
ощетени двамата българи, 
са възстановени от подсъ-
димия. Той ще плати и на-
правените по делото раз-
носки в размер на 1167.06 
лева.
 Одобреното от Окръж-
ния съд споразумение e 
окончателно и има после-
диците на влязла в сила 
присъда.

Преди няколко дни минах покрай езерото на Румелсбургер бухт, 
край Берлин. Наши сънародници (цигани) са си направили катун, 
от който се чуваше хубава българска народна музика.
                                                                                Д-р Димитър СТАНКОВ

Четвърта работна среща за изграждане 
на капацитет между местните 

инициативни рибарски групи в България
На 24 и 25 юни 2019 г. в 
град Пловдив се проведе 
работна среща с пред-
ставителите на деветте 
местни инициативни 
рибарски групи (МИРГ) 
с одобрени стратегии за 
Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР) 
в РБългария с цел подпо-
магане на дейностите на 
групите за стартиране на 
изпълнението на страте-
гиите.
 
Работната среща беше 
организирана от Уп-

равляващия орган на 
Програмата за морско 
дело и рибарство 2014-
2020 г.(УО на ПМДР 
2014-2020), съвместно с 
подкрепата на FARNET 
(Европейска мрежа на 
рибарските райони) и в 
нея взеха участие, освен 
служители на Управлява-
щия орган, ангажирани с 
изпълнението на подхода 
ВОМР, и представите-
ли на Държавен фонд 
„Земеделие“ – Разпла-
щателна агенция (ДРА), 
на Звено „Сертифика-

ция на разходите по 
Оперативна програма 
за развитие на сектор 
„Рибарство“(ОПРСР) в 
Държавен фонд „Земеде-
лие“ и на Изпълнителна 
агенция „Сертификацио-
нен одит на средствата от 
европейските земедел-
ски фондове“.
По време на двуднев-
ната работна среща се 
проведе интерактивна 
сесия с участниците и се 
обсъдиха следните теми: 
Предоставяне на подкре-
па чрез подхода ВОМР 

в рибарските райони в 
България и Европа, Роля-
та на МИРГ за постигане 
на успех в изпълнението 
на подхода, Насърча-
ване разработването на 
качествени проекти по 
подхода ВОМР.
 
Представени бяха и ус-
пешни проекти по под-
хода ВОМР от Хърватия, 
Словения, Франция и Ес-
тония от страна на звено-
то за оказване на подкре-
па на FARNET.

Добруджа в края на Първата световна война

На 28 юни бе предста-
вен сборник с докладите 
от проведената Нацио-
нална научна конферен-
ция “Добруджа в края на 
Първата световна война”. 
Конференцията, която се 
проведе в периода 13-14 
ноември 2018 г. в град 
Добрич, беше под патро-
нажа на председателя на 
Националния комитет за 
отбелязване на 100-го-
дишнината от Първата 
световна война Красимир 
Каракачанов – министър 
на отбраната на Републи-
ка България.
Освен представяне на 
сборника – от 17:00 ч. в 
Дом-паметник “Йордан 
Йовков”, ще бъдат раз-
дадени и екземпляри от 
изданието на библиоте-
ки, училища и читалища, 
съобщиха от Регионален 
исторически музей – До-
брич. Срещата включва 
заключителна пресконфе-
ренция и финално съби-
тие по проект Networld.
От началото на 2017 г 
РИМ – Добрич рабо-
ти проекта „РАБОТА В 
МРЕЖА ЗА ЗАПАЗВАНЕ 

НА МУЛТИКУЛТУРНО-
ТО НАСЛЕДСТВО ОТ 
ПЪРВАТА СВЕТОВНА 
ВОЙНА В СТРАНИТЕ 
ОТ РЕГИОНА НА РЕКА 
ДУНАВ“ с акроним – 
NETWORLD. Проектът е 
по Програма „Дунав 2014 
– 2020“, като основната 
му насоченост е към един 
от обектите на Добричкия 
музей – Мемориален ком-
плекс „Военно гробище“, 
като най-емблематичен 
и представящ събитията 
по време на „Добричка-
та епопея“ 5-7 септември 
1916 г.
Проектът Networld цели 
културното наследство от 
Първата световна война 
да бъде разпознаваемо; 
да бъде достъпно; да се 
повиши информираност-
та за него; да се подобри 
атрактивността му; да се 
повиши чувствителност-
та на младите хора към 
него; да се акцентира ро-
лята на историческите 
събития от това време, 
влиянието върху наше-
то съвремие и извличане 
поуките от войната. Да се 
наложи брандът „WALK 

OF PEACE (ПОХОД НА 
МИРА)“  като разпозна-
ваем международен знак, 
тематично свързан с па-
метните места свързани 
с Първата световна вой-
на. Проект NETWORLD 
получи привилегията да 
носи логото на Европей-
ската година на културно-
то наследство 2018.
На Национална научна 
конференция “Добруджа 
в края на Първата све-
товна война” Регионален 
исторически музей – До-
брич бе представляван 
от д-р Кремена Митева 
и доц. д-р Цветолин Не-
дков.
Научен ръководител на 
Конференцията бе проф. 
д.и.н. Антонина Кузма-
нова. В този голям научен 
форум участваха бележи-
ти български учени като:
• доц. д-р Благовест Нягу-
лов, Институт за истори-
чески изследвания – БАН
• д-р Володя Милачков, 
Институт за исторически 
изследвания – БАН; д-р 
Николай Поппетров, Ин-
ститут за исторически из-
следвания – БАН

• проф. д.и.н. Велико Ле-
чев, ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий”
• проф. д.и.н. Радослав 
Мишев, ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий”
• доц. д-р Стефан Анчев, 
ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”
• доц. д. н. Венцислав Ди-
мов, СУ „Св. Кл. Охрид-
ски“
• доц. д-р Стефан Минков, 
ШУ „Епископ Констан-
тин Преславски“
• проф. д.и.н. Тодор 
Петров, ВА „Г. С. Раков-
ски“
• проф. д.и.н. Тодор Галу-
нов, ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий”
• Радослав Симеонов, гла-
вен експерт в Министер-
ство на отбраната (бивш 
уредник на Военно гроби-
ще – Добрич)
• Георги Павлов, Окръжен 
съд – Добрич
• Даниела Горчева, исто-
рик, филолог и публицист, 
Холандия
• представители от музеи-
те в Тутракан, Силистра, 
Разград и Търговище
• РИМ ДОБРИЧ

Управляващ орган на Про-
грамата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 г. 
(ПМДР) кани желаещите да 
представят проектни пред-
ложения по Приоритет на 
Съюза 4 „Повишаване на 
заетостта и териториално-
то сближаване”, мярка 4.2. 
„Изпълнение на стратегиите 
за ВОМР“ по ПМДР – мяр-
ка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Ин-

вестиции в многообразна 
публична инфраструктура 
свързана с рибарската общ-
ност и морския потенциал 
на територията” от Страте-
гията за ВОМР на МИРГ 
Шабла – Каварна – Балчик, 
като ОБЯВЯВА процеду-
ра чрез подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.008, мяр-
ка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Ин-
вестиции в многообразна 

публична инфраструктура 
свързана с рибарската общ-
ност и морския потенциал на 
територията” от Стратегия 
за ВОМР на МИРГ Шабла – 
Каварна – Балчик
Подаването на проектни 
предложения по настоящата 
процедура се извършва из-
цяло по електронен път, чрез 
Информационната система 
за управление и наблюдение 

на Структурните инструмен-
ти на Европейския съюз в 
България (ИСУН 2020) един-
ствено с използването на 
Квалифициран електронен 
подпис (КЕП), чрез модула 
„Е-кандидатстване“ на след-
ния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg/
Линк към обявата: https://
www.eufunds.bg/bg/pmdr/
node/2042

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14M-
FOP001-4.008, мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична 

инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на 
територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик

Условно наказание за мъж от Балчик, използвал 
данни от банкови карти на туристи

Шест месеца лишаване от 
свобода и глоба от 5000 
лева е наказанието, нало-
жено на подсъдим за дър-
жане на наркотици с цел 
разпространение. 42-го-
дишният мъж се е при-
знал за виновен по пов-
дигнатото му обвинение 
и е сключил споразумение 
с прокуратурата, което бе 
одобрено от Окръжния 
съд в Добрич.
По силата на постигнато-
то споразумение страните 

приемат за безспорно ус-
тановено, че на 29 декем-
ври 2018г. в с.Оброчище, 
общ. Балчик, без на-
длежно разрешително, 
подсъдимият е държал 
с цел разпространение 
марихуана с общо тегло 
330.71 грама, на стойност 
1984.26 лева. Наркотично-
то вещество било открито 
в офис, в който мъжът ра-
ботел.
Пред съда той декларира, 
че е подписал доброволно 

споразумението, съгласен 
е с неговите клаузи и се 
отказва от по-нататъшно-
то разглеждане на делото 
по общия ред.
Одобреното от Окръж-
ния съд споразумение е 
окончателно и има после-
диците на влязла в сила 
присъда. 
С отделен съдебен акт бе 
разпоредено иззетите като 
веществени доказателства 
наркотични вещества да 
бъдат унищожени.

Шест месеца затвор и 5000 лв. глоба за мъж, 
държал марихуана с цел разпространение
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На 30 юни при провеж-
дане на специализирана 
полицейска операция, 
служители на РУ Балчик, 
спират за проверка лек ав-
томобил „БМВ“ с немска 
регистрация с криминал-
но проявени водач и негов 
спътник от гр. Балчик. В 

пътника е намерен поли-
етиленов плик, съдържащ 
амфетамин 0,2 гр. и само-
ръчно свита цигара мари-
хуана с тегло 0,5 грама и 
е задържан за 24 часа. По 
случая е образувано бързо 
производство. При про-
верката е установено, че 

водачът на автомобила е 
неправоспособен. Същи-
ят е изпробван с техниче-
ско средство за употреба 
на наркотични вещества, 
като уредът отчита нали-
чие на метаамфетамин. 
Срещу водача е образува-
но бързо производство.

Наркотизирани шофьори в Балчик

На 30 юни в гр. Балчик 
служители сектор „Път-
на полиция“ при ОДМВР 
Добрич, спират за про-
верка лек автомобил, мар-

ка „Пежо“ с Варненска 
регистрация, управляван 
от жител на гр. Вълчи 
дол. След проверка в ин-
формационните масиви 

на МВР е установено, 
че лекият автомобил е с 
прекратена регистрация. 
По случая е образувано 
бързо производство. 

Автомобил с прекратена регистрация


