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Бивш директор на Областна 
дирекция „Земеделие“ - Добрич с 

осъдителна присъда за 
престъпление по служба

Състав на Окръжен съд 
- Добрич постанови осъ-
дителна присъда срещу 
бившия директор на Об-
ластна дирекция „Земе-
делие“ - Добрич Стилиян 
М., подсъдим за престъп-
ление по служба, като му 
наложи условно наказа-
ние от 3 години „лиша-
ване от свобода“ с 5-го-
дишен изпитателен срок. 
Той беше лишен и от пра-
во да заема държавна или 
обществена длъжност за 
срок от 5 години.
 Подсъдимият беше при-
знат за виновен в това, че 
в периода от 13.11.2009г. 
- до 03.09.2013г., в качест-
вото си на длъжностно 
лице, заемащо отговорно 
служебно положение, с 
цел да набави облага за 
другиго - за търговски-
те дружества „Митев“ 
ЕООД - Добрич и „Мак-
ситур Бряг на изгрева“АД 
- Варна, не е изпълнил 
служебните си задълже-
ния, установени в Пра-
вилника за прилагане на 
Закона за собствеността 
и ползването на земе-
делските земи, като в 
резултат на това негово 
бездействие са могли да 
настъпят немаловажни 
вредни последици, изра-
зяващи се в замърсяване 
и увреждане на имот, с 
площ от 14.992 дка, на-

миращ се в землището на 
село Кранево, граничещ с 
плаж „Кранево - север“ и 
съставляващ част от Дър-
жавния поземлен фонд.
 От събраните в хода на 
производството доказа-
телства съдът намери 
за установено, че под-
съдимият не е сезирал 
компетентните органи за 
необходимостта от пре-
махване на съществуващ 
в имота незаконен стро-
еж „Двуетажен хотел“ и 
на строежи с временен 
статут - заведение „Ви-
нарна“ и „Медицински 
пункт“, за чието запаз-
ване в посочения период 
нямало издадено решение 
от областен управител 
на област Добрич или на 
Общинския съвет на Об-
щина Балчик. Той не е 
предприел и действия, с 
които да инициира пре-
махването на поставени 
в имота без надлежни 
разрешения и без правно 
основание преместваеми 
обекти - бунгала, метал-
ни конструкции, фургони, 
павилиони, каравани и др.
 Подсъдимият не е упраж-
нил и контрол върху дей-
ността на назначените с 
негови заповеди комисии 
за извършване на теренни 
проверки за състояние-
то на имота и е допуснал 
изготвените констативни 

протоколи да не отгово-
рят по съдържание на 
действителното поло-
жение за състоянието и 
ползването на процесния 
имот, което е попречило 
за започването на проце-
дура за изземване на по-
земления имот от лицата, 
които неправомерно са го 
ползвали в този времеви 
период. Освен това, в пе-
риода 2010г.-2013г., под-
съдимият не издал и за-
поведи за сформиране на 
комисии, които да извър-
шат проверки през летния 
сезон, въпреки че знаел, 
че тогава неправомерното 
ползване на имота било 
най-интензивно.
 Подсъдимият не е из-
пълни задълженията си 
по отношение на имота с 
цел да осигури финансо-
ва изгода от неправомер-
ното му ползване за дру-
жеството-концесионер 
на плажна ивица „Кра-
нево-север“ и за друже-
ството-подизпълнител на 
концесионера, което било 
собственост на неговия 
баща. 
 Обвинението срещу бив-
шия директор на Област-
на дирекция „Земеделие“ 
- Добрич беше повдигнато 
от Специализирано зве-
но “Антикорупция“ при 
Софийска градска проку-
ратура. В състоялите се в 

предходно съдебно засе-
дание пледоарии предста-
вителят на прокуратурата 
поиска подсъдимият да 
получи наказание между 
3 и 4 години лишаване от 
свобода и забрана да за-
ема държавна длъжност. 
Пред съда подсъдимият 
заяви, че не е извършвал 
престъпление, винаги е 
спазвал законите и про-
дължава да ги спазва, и 
поиска да бъде оправдан. 
Адвокатът му също на-
стоя за постановяване на 
оправдателен съдебен акт, 
като заяви, че подзащит-
ният му не е извършил 
престъплението, в което 
е обвинен с обвинителния 
акт и доказателствата за 
това се съдържат в мате-
риалите по делото. 
 Съдебният състав наме-
ри, че подсъдимият е ви-
новен по повдигнатото му 
обвинение и постанови 
осъдителната си присъда. 
Подсъдимият ще плати 
и направените по дело-
то разноски в размер на 
4113.51 лева.
 Окръжен съд - Добрич 
ще изготви мотивите към 
постановения съдебен 
акт в законоустановения 
срок. 
 Присъдата подлежи на 
обжалване и протест в 
15-дневен срок пред Апе-
лативен съд - Варна. 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - 
БАЛЧИК

ОТ 01.07.2018 г. започна прием на Заявление-Декларация  за получаване 
на Еднократна помощ за първолаци за учебната 2018/19г.

На семействата, чиито 
деца са записани в 
първи клас на държавно 
или общинско 
училище, се отпуска 
еднократна помощ 
за покриване част от 
разходите в началото 
на учебната година, 
когато децата живеят 
постоянно в страната 
и не са настанени 
за отглеждане извън 

семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. По 250 лв. 
еднократна финансова помощ ще получат учениците, записани за първи 
път в първи клас на държавно или общинско училище през новата учебна 
2018/2019 г. Средствата са за покриване на част от разходите в началото на 
учебния период. 
Целевата помощ за ученици се отпуска по реда на Закона за семейни помощи 
за деца. Тя е за семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи 
път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 
месеца е по-нисък или равен на 450 лв. 
Еднократната помощ се предоставя независимо от дохода на семейството за:
* деца с трайни увреждания;
* 2. деца с един жив родител;
* 3. деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни 
семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. 
 Заявление-Декларация  се подава в Дирекции „Социално подпомагане” по 
настоящ адрес до 15.10.2018 г.
 Към него се прилагат:
1.Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните 
12 месеца, предхождащи месеца, през който е подадено Заявление 
-декларацията.
2.Удостоверение, от учебно заведение, че детето/децата е записано за първи 
път  в първи клас.
3.За справка:
* Уведомление за банкова сметка;
* Удостоверение за раждане ;
* лична карта;
* медицински протокол на ЛКК - в случаите по ал. 3;
* експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя през 
месеца, следващ месеца, през който е подадено заявлението декларация.
Еднократна помощ 
за ученици, записани 
в първи клас, се 
предоставя само 
веднъж за целия 
период на обучение 
при първоначалното 
записване на детето в 
първи клас.
ПОМОЩТА СЕ 
ВЪЗСТАНОВЯВА, 
ако детето не постъпи 
в училище или не 
посещава редовно училище до завършване на първи клас 3 поредни месеца 
или 6 месеца в рамките на учебната година, освен ако това е невъзможно 
поради здравословното му състояние.
За установяване на горепосоченото обстоятелството дирекциите “Социално 
подпомагане” извършват проверка в срок два месеца от започването на 
учебната година.
Заявление - Декларация се приема от понеделник до петък непрекъснато 
в   Приемната  на първи етаж   в Дирекция „ Социално подпомагане община 
Балчик намираща се в гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 18 , с работно време 
непрекъснато от 09.00ч. до 17.00ч и по населените места на територията на 
община Балчик  по предварително утвърден ежемесечен график .  

Дни на класиката в Балчик
От стр. 1
Втората вечер от Дните 
на класиката бе опреде-
лена за изпълнителите от 
Ансамбъл „Изкуството на 
барока”, с директор Васи-
ла Вълова. Те трябваше да 
изпълнят произведения на 
Моцарт и Бах.  Този път 
дъждът реши да смути ве-
черта, но не успя да про-
пъди нито слушателите, а 
още по-малко да изплаши 
изпълнителите. Сцена-
та се пренесе пред хотел 
„Мистрал” и талантливи-
те музиканти успяха да 
зарадват публиката с кла-
вирния концерт на Моца-
рт и с Ария из трета сюита 

на Бах.
Третата вечер се прове-
де в концертната зала на 
Туристическия културно 
информационен център 
„Мелницата”. Водещата 
И. Гъделева представи 
изпълнителите, на които 
предстоеше да изпълнят 
шедьоври на камерната 
музика: Клавирен концерт 
от Шуман и Клавирен 
квинтет от Дворжак. Май-
сторското изпълнение на 
концертиралите в много 
европейски страни изпъл-
нители достави истинско 
удоволствие на любители-
те на класическа музика.
И. Гъделева отново при-

кани публиката да участва 
в събирането на средства 
за закупуване на роял в 
музикалната зала. След 
концерта желаещите да 
подпомогнат тази иници-
атива получаваха бутилка 
вино от девойки, облече-
ни в красиви средновеков-
ни тоалети. Благодарната 
за тези изключителни 
концерти публика, както 
от граждани на Балчик, 
така и от гости и туристи, 
навярно ще подкрепи ма-
териално инициативата за 
закупуване на необходи-
мия роял в тази интересна 
концертна зала.

Мария АНДРЕЕВА

Канабис в Приморци
На 30 юни в с. Приморци, 
обл. Добрич е спрян за 
проверка лек автомобил 
„Шкода” с добричка ре-
гистрация. В хода на про-
верката е установена суха 
тревна маса с тегло 0,4 
грама, реагираща на кана-
бис. С полицейска мярка 
за срок от 24 часа е задър-
жан П.Д. (42 г.) от град 

Добрич. При извършената 
проверка на други я път-
ник в автомобила А.П. (19 
г.) от град Добрич е уста-
новена суха тревна маса с 
тегло 3,8 грама, реагира-
ща на канабис. Задържан 
за 24 часа. 
По двата случая са обра-
зувани бързи полицейски 
производства.

Българевска случка
На 30 юни, около 21:40 
часа в .с Българево, е из-
вършена проверка на то-
варен автомобил „Рено”, 
с добричка регистрация, 
управляван от Р.С. (46 .) 
от град Каварна. В хода на 
проверката е установено, 

че  водачът на автомобила 
е с отнето СУМПС и ре-
гистрационните табели на 
МПС са издадени за друг 
автомобил . По случая е 
образувано бързо поли-
цейско производство.

Ограбен украинец
На 28 юни, около 18:45 
часа се тъжи 52-годишен 
украински гражданин. По 
данни на тъжителя, в ра-
йона на централен плаж на 
село Кранево, обл. Добрич 
неизвестен извършител 
е отнел от владението му 
спортна раница с намира-
щите се в нея 800 долара, 
700 евро и 1000 украински 

гривни. От проведените 
незабавни ОИМ и ПСД е 
установен извършителя 
на деянието Й.К. (22 г.) от 
град Велико Търново. 
Вещите обект на посега-
телството са установени, 
иззети по надлежния ред 
и върнати на тъжителя. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство.

Откраднати пари в с.Църква
На 8 юли, е получено съ-
общение за извършена 
кражба от частен имот на 
територията на с. Църква, 
общ.Балчик. Установено 
е, че за времето от 5 до 8 
юли т.г. неизвестен извър-

шител е проникнал в имо-
та през незатворена врата. 
По данни на тъжителя е 
извършена кражба на су-
мата от 4 000 английски 
паунда и сумата от 900 
лева. 

Пиян водач през нощта
На 14 юли, около 02:50 часа 
в град Балчик е спрян за про-
верка лек автомобил „Пежо” 
с добричка регистрация, уп-
равляван от К.Т. (40 г.) от град 
Балчик. При извършената 

проверка за употреба на ал-
кохол с техническо средство, 
цифровата индикация отчита 
наличието на 1,21 промила в 
издишания от водача въздух. 
Задържан за 24 часа. 

Кражба от заведение за 
хранене в с. Кранево

На 8 юли е получено съ-
общение за извършена 
кражба на от хранително 
заведение, находящо се на 
територията на с. Кране-
во, обл. Добрич. 
По данни на тъжителя за 
времето от 13:00 часа до 

13:30 часа, неизвестен 
извършител е  отнел от 
владението му портфейл 
с намиращите се в него 
лични документи и сума-
та от 450 лева. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Срещат се и пияни шофьорки
На 10 юли, около 00:55 
часа в с. Кранево, общ. 
Балчик е спрян за провер-
ка лек автомобил „Фолкс-
ваген” с варненска регис-
трация, управляван от 
32-годишната П.Г.от град 
Варна. При извършена-
та проверка за употреба 

на алкохол с техническо 
средство, цифровата ин-
дикация отчита наличието 
на 1,94 промила в издиша-
ния от водача въздух. За-
държана за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Неправоспособен, пиян и 
криминално проявен зад 

волана
На 11 юли, около 15:55 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомобил 
„Фолксваген” без регис-
трационни табели, уп-
равляван от криминално 
проявения Г.С. (47 г.) от 
с. Царевец, обл. Добрич. 
При извършената провер-
ка за употреба на алкохол 
с техническо средство, е 

установено наличието на 
1,23 промила в издишания 
от водача въздух. При из-
вършената справка в ин-
формационните масиви на 
МВР е установено, че во-
дачът е неправоспособен 
и не притежава СУМПС. 
Задържан за 24 часа. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство.

Пиян моторист от Кранево 
прави ПТП

11 юли, около 17:30 часа 
в с. Кранево, общ.Балчик, 
водач на мотопед „Сузу-
ки” с добричка регистра-
ция, поради движение с 
несъобразена скорост, се 
блъска в паркиран автомо-
бил „Пежо” и предизвиква 
ПТП с материални щети. 
При извършената проверка 

с техническо средство, ци-
фровата индикация отчита 
наличието на 2,72 промила 
в издишания въздух от во-
дача на мотопеда. С поли-
цейска мярка за срок от 24 
часа е задържан Г.М. (51 г.) 
от с. Кранево. По случая е 
образувано бързо полицей-
ско производство.

Задържан криминално проявен да кара пиян
На 11 юли, около 10:10 
часа в района на мест-
ността „Иканталъка” 
край град Балчик е спрян 
за проверка лек автомо-
бил „Фолксваген” с до-

бричка регистрация. При 
извършената проверка 
за употреба на алкохол 
с техническо средство, 
цифровата индикация от-
чита наличието на 2,66 

промила в издишания от 
водача въздух. С полицей-
ска мярка за срок от 24 
часа е задържан крими-
нално проявения В.Н. (44 
г.) от град Добрич. 


