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Маратон на четенето 

Във връзка с На-
ционалната седмица 
на четеното учени-
ци от начален и про-
гимназиален етап на 
ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий „ гостуваха 
на ДГ „Чайка“. Уче-
ниците от IV б клас 
с класен ръководи-
тел г-жа Св. Ми-
лева, подариха на 
децата от подготви-
телна група „Слад-
кодумци“, книжката 
„Най– хубавите бас-
ни“ и драматизираха 
българската приказ-
ка „Галена мома, ра-
ботна невеста“, след 
това се почерпиха с 
питки и шарена сол. 
Учениците от про-
гимназиален етап 
под ръководството 
на М. Димитрова 
и А. Колева посе-

тиха групите „Па-
лавите мечета“ и 
„Бонбончета“ . Там 
те се преобразиха 

в приказни герои и 
прочетоха откъси от 
литературни творби 
на български и чуж-

ди автори. Малките 
домакини бяха из-
ключително развъл-
нувани!

13 населени места край Балчик са с 
по-надеждно електрозахранване

Специалисти на 
Енерго-Про Мре-
жи монтираха те-
леуправляем мощ-
ностен разединител 
на електропровод в 
землището на село 
Сенокос, община 
Балчик. Инстали-
раното ново съоръ-
жение има ключово 
значение за сигур-
ността на електроза-
хранването на села-
та Приморци, Плачи 
дол, Поп Григорово, 
Безводица, Сенокос, 
Соколово, Дъбрава, 

Кремена, Храбро-
во, Змеево, Пряспа, 
Дропла и Карвуна. 
Разединителят ще 

подобри надежд-
ността на електро-
снабдяването и на 
помпена станция 
Дъбрава, която оси-
гурява водоподава-
не на голяма част 
от град Добрич.  
Характерните за 
Добруджанското 
крайбрежие силни 
ветрове и снегона-
вявания през зимата 
създават риск от въз-

никване на повре-
ди по въздушната 
електрическа мрежа 
в района. За навре-
менното отстраня-
ване на авариите е 
важно повреденият 
участък да се лока-
лизира максимално 
бързо. Чрез теле-
управляемия мощ-
ностен разедини-
тел това се постига 
дистанционно. След 
като мястото на по-
вредата е установе-
но, разединителят 
дава възможност да 

се намали значи-
телно броят на кли-
ентите без ток по 
време на ремонта. 
Останалите присъ-
единени към извода 
райони се захран-
ват по резервни 
връзки. Екипите на 
електроразпреде-
лителното друже-
ство монтираха над 
100-килограмовото 
съоръжение на 13 
метра височина. 
Освен че осигу-
рява по-надеждно 
електрозахранване 
на тринадесет села 
край Балчик, не-
говата роля да сег-
ментира електро-
провода на секции 
и да минимизира 
района без ток има 
важно приложение 
и при плановите 
ремонти, които дру-
жеството периодич-
но извършва, за да 
поддържа мрежата 
в добро техническо 
състояние.        Б.Т.

Една от задържаните служителки 
на КАТ  е с обвинение за подкуп
Окръжната про-

куратура в Добрич 
повдига обвинение 
за взет подкуп от 
длъжностно лице 
– служителка на 
сектор „Пътна по-
лиция“ в Добрич. 
Предстои привли-
чането на 59-годиш-
ната дългогодишна 
служителка в сек-
тора Н.Г. като об-
виняема, съобщиха 
от пресцентъра на 
Апелативната про-
куратура. 
На 25 октомври, 

под ръководството 
на Окръжната про-
куратура в Добрич 
е била проведена 
специализирана по-
лицейска операция 
на Областната ди-
рекция на МВР в 

града за установява-
не на престъпления, 
свързани с регис-
трацията на МПС 
по образувано вече 
досъдебно произ-
водство. 
Извършени са ре-

дица процесуално-
следствени дейст-
вия. По Закона за 
МВР са задържани 
за срок  24 часа се-
дем души, сред кои-
то и Н. Г. При обиск 
на служителката, 
която приемала за-
явления за първо-
начална регистра-
ция на автомобили, 
са открити 10 лева, 
взети от нея като 
подкуп за регистра-
ция на МПС. Взе-
мането на подкупа 
е било документи-

рано.
В хода на специа-

лизираната опера-
ция са иззети мно-
жество документи и 
компютърни конфи-
гурации. Работата 
по случая продъл-
жава. 
Ре ги с т р ация т а 

на автомобили в 
„Пътна полиция“ 
в Добрич е възста-
новена, съобщиха 
от Областната ди-
рекция на МВР. Тя 
беше преустановена 
миналия  вторник 
след арестуването 
на двете служител-
ки. По информация 
на НДТ, освен тях, 
другите петима за-
държани са „регис-
тратори“ на коли. 

                            НДТ

Екатерина Димова се класира за 
II кръг на Мис BGatlethic

Състезателката на 
СКЛА „Черно море 
2005” град Балчик 
и национална шам-
пионка по хвърляне 
на чук при девойки 
ст.в. и жени ЕКА-
ТЕРИНА ДИМОВА 
премина успешно 

във втори кръг на 
третото издание на 
конкурса за опреде-
ляне на най-краси-
вата атлетка за 2016 
г. Сега в надпрева-
рата са останали 5 
красавици. Гласу-
ването ще продъл-

жи до 10 ноември, 
когато ще бъде оп-
ределена призовата 
тройка.

Благодаря Ви! 
Моля, подкрепе-
те ме отново.

http://miss.
bgathletic.com

Масирани проверки за незаконна 
сеч извършват горските

Масирани проверки 
за незаконна сеч из-
вършват служители-
те на Североизточно 
държавно предприя-
тие, което стопанисва 
държавните гори на 
територията на чети-
рите области Варна, 
Добрич, Търговище и 
Шумен. 23 акта за на-
рушения са съставени 
от горските стражари 
в рамките на измина-
лата седмица. Общо 
45,09 куб. м дърва за 
огрев и 7 каруци са 
задържали горските 
стражари при извър-
шените 907 проверки в 
периода от 17 до 24 ок-
томври. Инспектирани 
са 183 обекта за добив 
на дървесина, 230 пре-
возни средства, 425 

ловци, 59 физически 
лица и др.  7 каруци и 
5,89 куб. м незаконно 
добити дърва за огрев 
са задържали служи-
телите на ДЛС „Бал-
чик”. За установените 
нарушения горските 
стражари към ловното 
стопанство са състави-
ли 14 актa. 

27 куб. м дърва за 
огрев са задържани на 
територията на ДГС 
„Генерал Тошево”. 
За незаконната сеч са 
съставени един акт и 
4 констативни прото-
кола. 
Горските стражари 

към ДЛС „Тервел” са 
съставили 3 акта за не-
регламентиран добив 
на дървесина. Задър-
жаните са общо 9,2 

куб. м дърва за огрев.
Проверки на терито-

рията на ДГС „Варна” 
са задържани 4 куб. 
м дърва за огрев. На 
нарушителите са със-
тавени 4 акта и 2 кон-
стативни протокола по 
Закона за горите. През 
изминалата седмица 
на телефон 112 е по-
лучен един сигнал за 
незаконна сеч в грани-
ците на стопанството, 
но при извършената 
проверка не са конста-
тирани нарушения. 
Охраната на местата 

с по-висока концен-
трация на нарушения 
остава засилена, ин-
формират от Севе-
роизточно държавно 
предприятие. 

                               НДТ  


