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“Загадките на “Загадките на 
собственото име” собственото име” 

В  Дом -паметник 
„Йордан Йовков“ при 
Регионален историче-
ски музей – Добрич на 
истинска изследова-
телска експедиция се 
впуснаха днес участни-
ците в музейната рабо-
тилничка „Загадките на 
собственото име“. Това 
бяха ученици от пети 
„A“ клас при СУ „Св. 
Климент Охридски“, 
две семейства и една 
дама.

Оказа се, че за откри-
ването на значението 
на личните имена се 
изискват много знания 
и умения.
Презентирането на 

уводната  историко-
културоведска  част 
по темата не само до-
пълни и уточни детай-
ли, свързани с избора 
на личното име, но и 
представи на участни-
ците: кои видни бълга-
ри са хвърлили усилия 

в систематизирането на 
имената в българския 
език, откъде може да 
черпим информация за 
личното име, можем ли 
в крайна сметка да „от-
гатнем“ народността 
на един човек според 
неговото име.
Като за финал в арт 

минутката всеки с баг-
ри разкраси семантика-
та на своето име.

          
         РИМ - Добрич
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Международен Ден за Международен Ден за 
безопасен интернет безопасен интернет 

“От теб з@виси” “От теб з@виси” 
7 февруари 2017 г.7 февруари 2017 г.

Само за последните 
6 години възрастта, на 
която най-много бъл-
гарски деца влизат за 
първи път в интернет, 
е спаднала с 3 години 
– от 9 на 6 години. В 
същото време родител-
ският надзор започва да 
отслабва от 9-годиш-
ната им възраст. Какви 
рискове крие това по-
казва национално пред-
ставителното изследва-
не „Децата на България 
онлайн“, проведено в 
края на 2016 г. от Мар-
кетЛинкс по поръчка 
на Националния център 
за безопасен интернет. 
Най-важните резул-

тати от изследването в 
сравнение с предишно 
проучване от 2010 г. ще 
бъдат представени по 
време на отбелязването 
на международния Ден 

за безопасен интернет, 
който бе отбелязан на 
7 февруари в над 150 
държави на всички кон-
тиненти. 
Отбелязването на 7 

февруари в България 
бе заедно с над 70 мла-
ди хора, учители, ро-
дители и експерти в 
Детския научен център 
„Музейко“ в София. 
Официално откриване 
направи Офелия Къ-
нева, председател на 
ДАЗД и зам.-предсе-
дател на Обществения 
съвет  за  безопасен 
интернет.  Последва 
видео-обръщение от 
проф. Соня Ливингстън 
от London School of 
Economics, ръководи-
тел на изследовател-
ската мрежа “Global 
Kids Online” .  Бяха  
представени основни 

изводи от национално-
то изследване „Рискове 
и възможности за де-
цата на 9-17 години в 
интернет“ от експерт от 
Фондация ПИК. Пред-
ставена бе кампанията 
„Да намерим Емо“ (или 
„кой е Емо“) от пред-
ставител на Теленор. 
По време на съби-

тието се състоя и тър-
жествена церемония за 
награждаване на гру-
пи ученици от Стара 
Загора, Божурище и 
Панагюрище, които се 
представиха най-добре 
в провеждането на об-
разователна дейност 
сред връстниците -  ки-
берскаути в рамките 
на национално състе-
зание, проведено от 
Центъра за безопасен 
интернет. 

                             /Б.Т./
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Децата влизат в интернет с 3 години по-рано 

и родителите по-рано ги оставят без надзор

Окръжен съд - Добрич прие частично Окръжен съд - Добрич прие частично 
намаление на иска за отнемане на имущество намаление на иска за отнемане на имущество 

от бившия главен архитект на Каварнаот бившия главен архитект на Каварна
В Окръжен съд - До-

брич се проведе поред-
но заседание по делото 
за отнемане в полза на 
държавата на незакон-
но придобито имуще-
ство от бившия главен 
архитект на община  
Каварна Юлиян Илиев. 
В  днешното  засе-

дание съдът допусна 
частично изменение 
на иска,  което води до 
намаление на претен-
дираната сума - от 4 
690 825 лева  на 4 306 
026 лева. Това стана по 
молба на Комисията за 
отнемане на незаконно 
придобито имущество 
/КОНПИ/, която се  от-
казва от предявения  
иск за отнемане  от 
Юлиян Илиев на дву-
етажна жилищна сгра-

да в Каварна, чиято 
пазарна стойност към 
настоящия момент е 
298 555 лева. Комисия-
та изразява становище, 
че поземленият имот 
не подлежи на отнема-
не, тъй като е придо-
бит преди началото на 
проверявания период, 
който е от 24 юни 2003 
г. до 24 юни 2013 го-
дина. Комисията внесе 
пред съда и направени 
корекции  в исканите 
суми от продажби на  
един поземлен имот 
в Каварна, две ниви и 
лек автомобил. В ре-
зултат на това общата 
цена на първоначалния 
иск  се намалява с 384 
799 лева- от 4 690 825 
лв. на 4 306 026 лева. 
Окръжният съд на-

срочи следващото за-
седание по делото за 
15 май 2017 година, 
от 14.30 часа. Тога-
ва пред съда ще бъде 
представено заключе-
нието по комплексна 
съдебно-икономическа 
експертиза, което да 
установи стойността на 
цялото имущество на 
ответниците, предмет 
на отнемане в полза на 
държавата.
Производството по  

иск на  Комисията за 
отнемане на незаконно 
придобито имущество 
беше образувано в края 
на 2014 година сре-
щу арх. Юлиян Илиев, 
съпругата му и двете 
им дъщери. Срещу тях 
са внесени искове за 
отнемане на  земедел-

Районен съд - Генерал Тошево осъди още 8 Районен съд - Генерал Тошево осъди още 8 
иракчани, опитали да преминат незаконно иракчани, опитали да преминат незаконно 

границата с Румънияграницата с Румъния
Районен съд-Генерал 

Тошево осъди 8 ирак-
чани за опит за неза-
конно преминаване на 
границата ни с Румъ-
ния. Съдът ги призна 
за виновни, че на 8 
декември 2016 година в 
землището на село Ро-
сица, община Генерал 
Тошево са направили 
опит да излязат от пре-
делите на страната без 
разрешение на съответ-
ните органи и не през 
определените за това 
места. 

За 6-ма от иракските 
граждани, между които 
2 жени, съдът постано-
ви наказания от 3 месе-
ца условно лишаване 
от свобода с 3-годишен 
изпитателен срок, как-
то и глоби от 100 лева. 
Двама от иракчаните са 
извършили престъпле-
нието при условията на 
повторност,  за което 
получиха ефективни 
присъди от 3 месеца и 
глоби в размер на 100 
лева. На единия мъж 
е приведена в изпъл-

нение и присъда на 
Районен съд Силистра, 
постановена за същото 
деяние и за същият 
срок.
Наказанията  бяха 

наложени, след като 
Районният съд одобри 
споразумения, сключе-
ни между прокуратура-
та, чуждите граждани 
и техните защитници.  
Постановените съдеб-
ни актове са оконча-
телни и влизат в сила 
веднага.

8-те мигранти са част 

от 25-те иракчани - 
15 жени и 10 мъже, 
на които в средата на 
декември 2016 г. Ра-
йонният съд наложи 
мерки за неотклонение 
„задържане под стра-
жа” за незаконно пре-
минаване на границата. 
В края на същия месец 
районните магистрати 
постановиха присъди 
за 17 от чужденците, 
а днес наложиха на-
казания на останалите 
осем.  

                          /Б.Т./

Новини от ОД на МВРНовини от ОД на МВР
 Шофира с неистински 

документ
На 3 февруари, около 17:00 часа по ул. „Па-

норамен път” в град Балчик е спрян за проверка 
лек автомобил „Опел” с добричка регистрация. В 
хода на проверката водачът на автомобила пред-
ставя СУМПС, издадено от Република Полша. От 
извършената експертна справка е установено, че 
документът не е истински. С полицейска мярка 
за срок от 24 часа е задържан Б.Д. (31 г.) от град 
Балчик. По случая е образувано бързо полицейско 
производство.

С фалшива книжка и канабис
На 2 февруари, в 16:15 часа, в с. Оброчище, при 

провеждане на СПО от служители на РУ Албена 
при извършване на проверка на л.а.”Ауди”, с В – ре-
гистрация, с водач В.С., на 33 г. от с.с., който пред-
ставя СУМПС, издадено във Великобритания, като 
след експертна проверка е установено, че същото 
не е истинско. От последвалата проверка с дрегер 
„Дръгтест”, техническото средство отчита поло-
жителен резултат за наличие на  канабис. Отказва 
кръвна проба и урина за медицинско изследване. 
По случая  са образувани бързи производства за 
управление на МПС след употреба на наркотични 
вещества и използване на неистински официален 
документ, а водачът е задържан за срок до 24 часа.

Самокатастрофирал “Опел”
На 2 февруари,в 17:45 часа чрез ЕЕН 112 в РУ 

Балчик е постъпил сигнал от гражданин за настъ-
пило ПТП пред дома му в с. Пряспа. Изпратените 
на място служители на РУ Балчик, установяват 
самокатастрофирал л.а.”Опел”, с ТХ – регистрация 
в дворна врата на частен имот, като след проверка 
с техническо средство на водача З.А., на 46 год. 
от гр.Балчик е установено, че същият е употребил 
алкохол – 1,85 промила. Отказва кръвна проба за 
медицинско изследване. По случая  е образувано 
бързо производство за управление на МПС след 

употреба на алкохол над 1,2 промила, а водачът е 
задържан за срок до 24 часа.

На № 112 е съобщено, че 
На 2 февруари, в 19:00 часа, в гр. Добрич, про-

давач-консултант в МХС на ул.”Стоил войвода” 
в гр.Добрич е ограбена от две маскирани лица. 
Възползвайки се от невниманието й, са извършили 
кражба на част от оборота – 345 лева от монетник, 
поставен в дървено чекмедже в обекта, след което 
са се оттеглили в неизвестна посока.  По случая  е 
образувано досъдебно производство.

Крадат джанти
На 2 февруари, в 09:00 часа на ЕЕН 112 е заявено 

от Н.Н., на 32 г. от гр. Добрич, че за времето от 
19:00 часа на 01.02. до 08:00 часа на 02.02.2017г., от 
паркиран л.а.”Опел” в стопанисваната от него авто-
мивка по бул.”25-ти Септември”, неизвестен извър-
шител е отнел противозаконно два броя алуминиеви 
джанти със зимни гуми на обща стойност 400 лева. 
По случая  е образувано досъдебно производство.

Кражба в с.Кранево
На 30 януари, около 09:00 часа е получено съ-

общение за извършена кражба от частен имот на 
територията на с. Кранево, общ. Балчик. Установено 
е, че за времето от 19 декември 2016 г. до 27 януари 
т.г., чрез взлом на врата, неизвестен извършител е 
проникнал в къщата. По данни на тъжителя е извър-
шена кражба на телевизор, преносим компютър, два 
броя мобилни телефона, 2 броя ръчни часовници 
и фотоапарат. По случая е образувано досъдебно 
производство по описа на РУ МВР Албена.

Кражба в с.Топола
На 30 януари, около 10:20 часа е получено съоб-

щение за извършена кражба от трафопост, в района 
на с. Топола, обл. Добрич. Установено е, че чрез 
взлом на входна врата, неизвестен извършител е 
проникнал в помещението. Извършена е кражба 
на кабелна разпределителна уредба. По случая е 
образувано досъдебно производство по описа на 
РУ МВР Каварна.

ски земи, апартаменти, 
терени в курортни зони 
в община Каварна, ав-
томобили, дружествени 
дялове и средства от 
продажбата им и суми 
по множество банкови 
сметки.
По данни на комиси-

ята,  арх. Илиев е във 
фиктивен развод със 
съпругата си и два-
мата продължават да 
живеят заедно. КОН-
ПИ претендира да се 
отнеме в полза на дър-
жавата имущество от 
арх. Юлиян Илиев на 
стойност 1033 551 лв., 
от Евгения Илиева  - на 
стойност 2 954 684 лв. 
и от двете им дъщери 
имущество на стойност 
137 254 и 180 537 лева.

                         /Б. Т./


