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заяви в навечерието 
на Празника на Све-
тите братя Кирил и 
Методий, че кири-
лицата произлиза от 
„македонската земя“.

„Всичко е съобра-
зено много добре в 
неговото изказване. 
Ние копче не можем 
да му кажем“, смя-
таСтефан   Цанев , 

Това заяви в ефира 
на NOVA писателят 
Стефан Цанев, който 
през летния сезон 
живее в Балчик. За 
почетен гражданин 
на Белия град е из-
бран на 24 май 20.
Цанев коментира 

изказването на ру-
ския президент Вла-
димир Путин, който 

според когото Путин 
„четка“ македонци-
те, без България да 
може да даде дипло-
матичен отговор.
Решението на писа-

теля  - да преимену-
ваме „кирилицата“ и 
надслова на 24 май.

„За  глаголицата 
може да се спори 
много. Азбуката на 

Кирил и Методий е 
създадена за Велико-
моравия. Но азбуката 
на Климент и Наум е 
създадена от българи 
в България. Трябва 
да я наричаме бъл-
гарска азбука, а не 
кирилица. Кирилица 
за Западния свят оз-
начава руска азбука“, 
смята Цанев.

Сами сме виновни, че Сами сме виновни, че 
хората по света не знаят хората по света не знаят 
откъде идва кирилицатаоткъде идва кирилицата

НАП Варна запечатва обект за 
изкупуване на вторични суровини 

в Балчик

6849 касови апарата на 
обекти в Добрич. Под 
дистанционно наблю-
дение на системата са 
и 2810 касови апарата в 
Балчик и Албена, 1063 
в Каварна и 356 апарата 
в Шабла. Софтуерът 
на приходната агенция 
сравнява приходите на 
търговците от всеки 
икономически бранш 
и в зависимост от те-
риторията на която се 
намира обектът посоч-
ва онези от тях, чийто 
приходи значително се 
различават от средните 
за дейността или реги-
она. Ако търговецът не 
издава касови бележ-
ки, попада в група на 
рискови обекти, които 
задължително се прове-
ряват от инспекторите. 
Инспекторите  на 

НАП засилват и кон-
трола за спазването на 
данъчните изисквания 
при провеждането на 
масови  прояви като 

Със започването на 
летния сезон инспек-
торите от „Оперативни 
проверки“ към НАП 
Варна засилват кон-
трола в града и по Се-
верното Черноморие. 
При  извършване  на 
проверки в гр. Балчик 
данъчните установяват, 
че голям обект за из-
купуване на вторични 
суровини осъществява 
дейността си без нали-
чието на касов апарат.
За това грубо нару-

шение на данъчните 
закони на търговеца ще 
бъде съставен акт, чий-
то размер е от 3000 до 
10 000 лева, и площад-
ката за изкупуване ще 
бъде запечатана за срок 
до 30 дни. През целия 
летен сезон дистан-
ционното наблюдение 
на касовите апарати 
ще бъде засилено. Чрез 
системата за дистан-
ционна връзка с НАП 
се следят оборотите на 

концерти, фестивали, 
изложения и други по-
добни по цялото Се-
верно Черноморие. Ка-
лендарът на културните 
събития се наблюдава 
от служителите на при-
ходната администра-
ция, като проверките 
ще са насочени главно 
към издаването на ка-
сови бележки и отчита-
нето на оборотите. 
От НАП Варна на-

помнят на търговците, 
че издаването на касова 
бележка е задължител-
но при плащане в брой, 
когато се продава стока 
или услуга независимо 
дали това става в тър-
говски обект или на 
сергия по време на фес-
тивал или изложение. 
Сигнали за неизда-

дени касови бележки 
гражданите могат да 
подават на телефона на 
НАП 0700 18 700 или 
на имейл infocenter@
nra.bg 

Две кражби в ж.к.”Балик” Балчик
ба на плейстейшън с 
два джойстика, ръчен 
часовник марка и мо-
билен телефон. Об-
разувано е досъдебно 
производство. 
На 07 юни в 16,25 

ч. чрез ЕЕН 112 в РУ 
Балчик  е заявено от 
Г.З., на 31 г. от гр. 
Балчик, че неизвест-
но лице, за времето 

На 07 юни в 14,30 
ч. по телефон  в РУ 
Балчик  е заявено от 
Р.Е., на 43 г., от гр. 
Балчик, че неизвестно 
лице, за времето от 
07,30 ч. до 14,20 ч. на 
с.д., чрез отключване 
на заключена врата 
е проникнало в дома 
и в ж.к. „Балик“ и 
е извършило краж-

от 07,30 ч. до 16,20 
ч. на с.д., чрез взлом 
на секретен патрон 
е проникнало в дома 
му в жк. „Балик“, е 
извършило кражба на 
златни накити с тегло 
11 грама, таблет, мо-
билен апарат  и сумата 
от 90 лева. Образува-
но е досъдебно произ-
водство.

Не разваляйте пари
е въвел в заблужде-
ние, че има да връща 
пари на сина му и 
под претекст, че иска 
П.Т. да му развали 
няколко банкноти, 
същия се  възполз-
вал и е взел всички-

 На 07 юни в 10.30 
ч. в Първо РУ До-
брич е заявено от 
П.Т., на 85 г.  от гр. 
Добрич, че по улица 
‚‘Христо Ботев‘‘ в  
близост до ‚‘Поща-
та‘,‘ непознат мъж го 

те налични пари от 
протмонето на по-
страдалия в размер 
на 600 лева, след 
което се е оттеглил 
в неизвестна посока. 
Образувано е досъ-
дебно производство.

Удавен човек в Балчик
и изваден между 
понтон „В“ и „С“ 
на яхтено приста-
нище Балчик. От 
извършените ПСД 
е установена само-
личността на уда-
вения – Ж.П., на 
64 г. от гр. Балчик, 
улики за насилие 
не са установени. 
Трупа е изпратен за 
аутопсия в Съдеб-
на медицина До-
брич. На паркинг в 

На 06 юни в 08,40 
ч. по телефон в РУ 
Балчик е заявено 
от А.А., на 49 г. от 
гр. Балчик, че на 
яхтено пристани-
ще в гр. Балчик, 
пред х-л „Мистрал“ 
има удавен човек 
в морето до брега. 
Местопроизшест-
вието е посетено, 
извършен оглед от 
ДОГ на РУ Балчик. 
Трупа е намерен 

близост до место-
произшествието е 
установен лек ав-
томобил «Опел» с 
отключена шофьор-
ска врата, собствен-
ност на починалото 
лице. В автомобила 
са открити лични 
документи, моби-
лен телефон, 45 лв., 
СУМПС и СРМПС. 
Образувано е до-
съдебно производ-
ство. 

Без регистрационни табели
проверка лек автомо-
бил «БМВ» без поста-
вени регистрационни 
номера, управляван от 

На 07 юни в 17,15 
ч. в гр. Балчик по  ул. 
„Дунав“, автопатрул 
на РУ Балчик спира за 

И.З., на 66 г. от гр. 
Балчик, неизвестен на 
МВР. Образувано е до-
съдебно производство.

Швейцарски туристи 
се жалват

собственост на А.Ж., 
на 63 г. род., гражда-
нин на Швейцария; 
кражба на  400 лв. 
и 300 евро собстве-
ност на И.Ж., на 27 г., 
гражданин на Унга-
рия; кражба на дамско 
портмоне,  черно на 
цвят, с намиращи се в 
него лична карта, де-
битна карта, 400 евро  
и 200  швейцарски 
франка, собственост 
на А.А., на 62, граж-
данка на  Швейцария. 
Образувано е досъдеб-
но производство.  

На 05 юни в 23,23 
ч. в РУ Балчик е за-
явено от оператор на 
ЧОФ, че техен екип 
е посетил сигнал за 
нарушение на вила, 
намираща се в гр. Бал-
чик, в.з. „Изгрев“, на-
ета от швейцарски ту-
ристи, които заявяват, 
че неизвестно лице, 
за времето от 20,00 ч. 
до 23,23 ч. на 05.06. 
чрез взлом на ПВЦ 
врата, на тераса на 
втория етаж е извър-
шило кражба на 200 
швейцарски франка,  

Кражба на ток на ул. 
“Юри Венелин”

не  към електропре-
носната мрежа на ел. 
табло, намиращо се на 
ул.“Юрий Венелин“ 
в гр. Балчик. Обра-
зувано е досъдебно 
производство.

На 05 юни в 17,21 ч. 
в РУ Балчик е заявено 
от служител на „Енер-
го про мрежи“ АД, 
че неизвестно лице е 
извършило неправо-
мерно присъединява-

Кражба на плазмен 
телевизор

на входна  врата е про-
никнал в апартамент, 
находящ се в гр. Балчик, 
жк. „Балик“,  собстве-
ност на сина й Х.С., на 
33 г. и е извършил краж-
ба на плазмен телевизор. 
Образувано е досъдебно 
производство. 

На 08 юни в 08,52 ч. 
по телефон в РУ Бал-
чик е заявено от Я.С., 
на 53 г. от гр. Балчик, 
че неизвестен  извър-
шител, за времето от 
16.04.2017 год. до 08,50 
ч. на 08.06.17г, чрез от-
ключване и заключване 

Пострадало дете на 4 
годинки

карва пострадалото 
дете до ЦСМП град 
Балчик, за преглед. 
Вследствие на инци-
дента детето е наста-
нено в МБАЛ Добрич 
с диагноза прохлуз-
вания и наранявания 
на меките тъкани, 
без фрактури и без 
опасност за живота. 
По случая е взето 
отношение по адми-
нистративен ред.

На 10 юни, около 
18:00 часа е получе-
но съобщение за въз-
никнало ПТП в град 
Балчик. Установено 
е, че при маневра на 
заден ход, водач на 
лек автомобил с до-
бричка регистрация, 
удря с предна дясна 
гума на автомобила 
4-годшния И.Б. от 
град Балчик. Водача 
на автомобила от-

Канабис в с.Кранево
левия тест на наркотич-
ното вещество канабис. 
С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е за-
държан Б.Р. (24 г.) от с. 
Оброчище, обл. Добрич. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

На  11 юни ,  около 
18:50 часа в с .Кранево, 
общ.Балчик е спрян за 
проверка мотоциклет 
марка „Дайтона”. В хода 
на проверката на път-
ника е установена суха 
тревна маса с тегло 1 
грам, реагираща на по-

Кражба в «Албена»
г. от рецепцията на хотел 
„Ралица аква“, неизвес-
тен извършител е извър-
шил кражба на мобилен 
телефон, нейна собстве-
ност. Образувано е досъ-
дебно производство.

На 08 юни в 10,00ч. в 
РУ Албена е заявено от 
Г.Х., на 28 г. служител 
в хотел „Ралица аква“ в 
КК Албена, за това че за 
времето от 16.00 часа до 
17:30 часа на 07.06.2017 

Стефан Цанев дава автограф на балчишката литераторка и журналистка Стефан Цанев дава автограф на балчишката литераторка и журналистка 
Юлита Христова за внука й в Канада.             Фото: Маруся КОСТОВА, 2011 г.Юлита Христова за внука й в Канада.             Фото: Маруся КОСТОВА, 2011 г.


