
ПОЗИЦИИ                       6 март - 12 март 2014 г. 2

Äúðâîñåêà÷è
На 26 февруари при спе-

циализирана полицейска
операция по противодейст-
вие на битовата престъп-
ност са установени петима
жители на с. Оброчище,
общ. Балчик. В хода на опе-
рацията е установено, че от

местностите „Каратепа” и
„Мишелика” в района на с.
Оброчище, същите добиват
и транспортират дърва за ог-
рев без разрешително и кон-
тролна горска марка. Рабо-
тата по случая продължава
по описа на РУП Албена.

Çàäúðæàí çà îòâëè÷àíå â Äîáðè÷
В публично съдебно за-

седание днес Окръжен съд
Добрич постанови мярка за
неотклонение „задържане
под стража” по отношение
на 21-годишния Тансел Ер-
гин Хасан от гр. Добрич.
Същият е обвиняем по две
досъдебни производства за
престъпления от общ хара-
ктер  отвличането на Йоана
Янкова Бакърджиева и Але-
ксандра Живкова Кирило-
ва. И двете от гр. Добрич.

При анализ на събраните
в досъдебното производст-
во материали съдът устано-
ви обоснованото предполо-
жение, че Хасан е извърши-

тел на деянията, в които е
обвинен. Още при първо-
началния си разпит същият
е направил признания.

Наказанието, предви-
дено за извършените пре-
стъпления, е от 10 до 20
години лишаване от сво-
бода или доживотен зат-
вор, което също налага
постановяване на конкре-
тната мярка.

От свидетелството за съ-
димост се установява, че
обвиняемия Хасан в пери-
ода 2007г.  2013г. е извър-
шил осем престъпления с
влезли в сила присъди, ка-
то е търпял наложените на-

казания, включително и
лишаване от свобода. В
досъдебното производст-
во се съдържат и недобри
характеристични данни за
личността му.

Така изложените фак-
ти безспорно налагат из-
вода, че е налице опасност
обвиняемия да се укрие
или да извърши друго
престъпление.

С оглед на тези съобра-
жения Окръжен съд  Доб-
рич счита, че е налице пре-
дпоставка за вземане на
най-тежката мярка за не-
отклонение, а именно „за-
държане под стража”.

На 14 февруари, око-
ло 17:30 часа при про-
веждане на специализ-
рана полицейска акция
на територията на с. Об-
рочище е спрян за про-
верка лек автомобил
„Фолксваген” с варнен-
ска регистрация. В хода
на проверката е открит
найлонов плик със суха
тревна маса. При после-
двалия полеви тест, су-
хата тревна маса реаги-
ра на наркотичното ве-

 Çàäúðæàíè çà
ïðèòåæàíèå íà êàíàáèñ

щество „канабис” с об-
що тегло 30 грама. С по-
лицейска мярка за срок
от 24 часа в РУП Албе-
на са задържани И.С. (20
г.) от с. Оброчище, обл.
Добрич, С.А. (20 г.),
Ж.И. (20 г.) и 18 годиш-
ната Р.С. и тримата от с.
Старо Оряхово, общ.
Долни чифлик. По слу-
чая се работи в услови-
ята на бързо полицейс-
ко производство по опи-
са на РУП Албена.

Ïðèñúäà çà êðàæáà
îò äåáèòíà êàðòà

Окръжен съд  Добрич
призна  31-годи шн ата
Елена Станева Станева
от с. Оброчище, общ.
Балчик, за виновна в то-
ва, че на 31.07.2013г. в
с. Кранево чрез ползва-
не на чужд платежен до-
кумент  дебитна карта,
собственост на Динко
Добрев Георгиев от с.
Давидово, общ. Търго-
вище, изтеглила от бан-
комат общата сума от

1050 лв. /Хиляда и пет-
десет лева/.  На подсъди-
мата е наложена наказа-
ние „лишаване от свобо-
да” за срок от две годи-
ни и глоба в размер на
520 лв.  /Петстотин  и
двадесет лева/.  Изтър-
пяването на така нало-
женото наказание „ли-
шаване от свобода” е
отложено по реда на чл.
66 от НК с изпитателен
срок от пет години.

След проведени опе-
ративно-издирвателни
мероприятия от служи-
тели на сектор „Крими-
нална полиция” при
РУП Балчик са устано-
вени извършителите на
домова кражба, извър-
шена на 30 май 2013 го-
дина на територията с.
Змеево, общ. Балчик. В
хода на работа е устано-
вено, че П.Н. (29 г.) от с.

Îòêðèòè ñà êðàäöè
íà åëåêòðîóðåäè

Змеево и Н.Н. (31 г.) от
град Добрич са съпри-
частни за извършена
кражба на домакински
електроуреди от частен
имот на територията на
с. Змеево. Част от вещи-
те обект на посегателст-
вото са открити и иззе-
ти от жилището на П.Н.
Работата по случая про-
дължава по описа на
РУП Балчик.

Ïîæàð â ðàéîíà
íà Îâ÷àðîâñêè ïëàæ
На 9 февруари, около

11.45 часа, в РУП Балчик
е получено събщение за
възникнал пожар във ви-
ла в района на Овчаровс-
ки плаж, собственост на

гражданин на Великобри-
тания. В резултат на пожа-
ра, възникнал поради къ-
со съединение на силов ка-
бел, е изгоряла техника и
домакинско имущество.

Във връзка с предприетите мерки за повишаване ефективността при
про тиводейс твие на т. нар. „бито ва престъпно ст” и в частност на
посегателствата срещу собственос тта на гражданите, е създадена е
организация за извеждане на възможен максимален брой сили и средства в
отдалечените малки населени места, включително и в тъмната част на
денонощието. По РУП е разпоредено продължаване на практиката съвместни
екипи от служители на охранителна и криминална полиция да работят на
раздвижено работно време за противодействие на кражбите и осигуряване
на нормален обществен ред и сигурност на гражданите.

Разстановката на патрулите, ангажирани с контрол на пътното движение е
променена, като са позиционирани на входно-изходните артерии на
населените места с цел освобождаване на ресурс на охранителна полиция за

изпълнение на други задачи по опазване на обществения ред.

Âúâ âðúçêà ñ áèòîâàòà ïðåñòúïíîñò

Инфо: Венцислава Печанска /РС-Добрич/, ОД на МВР-Добрич

Ïîæàðíà áåçîïàñíîñò è ìåðêè
çà íåäîïóñêàíå íà ïîæàðè
ïðåç îòîïëèòåëíèÿ ïåðèîä

В предвид масовото изпо-
лзване на локално отопление
посредством електрически
отоплителни уреди, както и
такива с течно, твърдо и га-
зообразно гориво, това води
до засилване на пожарната
опасност при експлоатация-
та им. От една страна е на
лице претоварване на елект-
рическите инсталации, а от
там и до възникване на къси
съединения. От друга страна
един от най-уязвимите възли
в структурата на отопление
се оказват коминните тела, а
именно: нередовното им по-
чистване от насъбралите се
сажди, неефикасна, а в някои
случаи дори и липса на зама-
зка, както и не на последно
място облицоването им с го-
рими материали с цел при-
добиване на по-естетичен вид
в жилищата.

І. Печки на твърдо гориво.
1.Да бъде изправна и ко-

минът да е обезопасен.
2. Да се монтира върху

негорима подложка.
3. Да отстои на минимум

0,8 м. от горими предмети
и материали.

4. Редовно да се почиства
и да не се разпалва с бензин,

нафта и други леснозапали-
ми течности.

5. Горяща да не се оставя
без наблюдение.

ІІ. Нафтови печки.
1.Монтирането да става

само след проверка на изп-
равността на печката /доза-
тор, резервоар за гориво,
кранчета и др./.

2.На разстояние 0,8 м. да
не се поставят горими
материали и предмети.

3.Да не се зареждат с
нафта горящи печки.

4.При зареждане да не се
допуска разливане на нафта.

5.Да не се използва за гори-
во друго освен нафта.

6. Да не се оставят горя-
щи печки без наблюдение.

ІІІ. Електрически печки.
1. Да се използват само

стандартни и технически из-
правни ел. печки.

2. Ел.печки с открити на-
греватели да се монтират
върху негорима основа /
плоча/.

3.Да не се оставят включе-
ни в мрежата без наблюдение.

4.Да се извърши проверка
отговаря ли ел.инсталацията
на инсталираната мощност.

5.На разстояние 0,8 м. да

не се поставят горими
материали и предмети.

ІV. Газови печки и
уреди.

1.Газовите уреди и бутил-
ките да не се монтират на
места по-ниски от околния
терен.

2.Бутилките с газ “Пропан-
бутан” да не са монтирани до
източник на топлина.

3. Да се спазва определе-
ната последователност при
палене и спиране на уреда.

4. Да не се допуска загазо-
ване на помещението с газ
“Пропан-бутан”, като се из-
вършат проверки за херме-
тичност.

5. Да се проверява редо-
вно редуцир вентила.

Въпреки всички предпаз-
ни мерки за недопускане на
пожари, органите на  По-
жарната безопасност и спа-
сяване гр.Балчик обръщат
внимание на всички граж-
дани да бъдат изключител-
но бдителни и да спазват да-
дените препоръки, за да се
намали до минимум риска
от възникване на пожари и
последствията от тях.

Ст. пожарникар
Христов

44,4% îò ÷óæäåíèöèòå ïîñåòèëè
Áúëãàðèÿ ïðåç ÿíóàðè ñà îò ÅÑ

Пътуванията на българите в чужбина през януари 2014 г. са 272 500, или с
2.3% над регистрираните през същият месец на 2013 година. Това показват
данните на Националния статистически институт. Увеличението в броя пъ-
тувания на български граждани във Франция е с 57,5%, Австрия - с 44.1%,
Белгия - с 21.8%, Русия - с 14.3%, Италия - с 9%, Турция - с 8.6%, и др. Нама-
ляват пътуванията към Чешката република - с 18.6%, Испания - с 10.6%, както
и в Гърция, Германия, бившата югославска република Македония, Румъ-
ния, Обединеното кралство и др. С най-голям относителен дял в пътуванията
на българи в чужбина са с цел гостуване, обучение, посещение на културни
и спортни мероприятия - близо 53%, следвани от пътуванията с цел почивка
и екскурзия - 26%, и със служебна цел – 21 на сто. В сравнение с януари 2013
г. са се увеличили пътуванията с цел почивка и екскурзия и със служебна
цел. Посещенията на чужденци в България са 368 100 на брой, съобщават
още от Националния статистически институт. Дeлът на гражданите от Евро-
съюза е 44.4%, като в сравнение със същия месец на 2013 година се увелича-
ва с 1.5%. Увеличение е регистрирано и при посещенията на граждани от
Румъния, Полша, Австрия, Франция и Германия. Намаляват посещенията
на итализаци, белгийци и британци.                                                                  DT

Îãðàíè÷àâàò ðèáîëîâà â ×åðíî ìîðå,
Äóðàíêóëàøêîòî è Øàáëåíñêîòî åçåðî

Ограничения в риболо-
ва през 2014 г. в определе-
ни рибностопански обек-
ти или в зони от тях се на-
лагат със заповед на ми-
нистъра на земеделието и

храните проф. дсн Дими-
тър Греков, съобщават от
Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури
/ИАРА/. Забраната за ри-
болов се налага заради

опазването на биологич-
ното разнообразие и съз-
даването на оптимални
условия за естествено въз-
производство на попула-
циите от риба и други вод-
ни организми. Мярката се
прилага ежегодно, съгла-
сно Закона за рибарство-
то и аквакултурите. В Чер-
но море се забранява сто-
панския риболов в аквато-
риите на пристанищата с
отдалеченост до 1 миля от
бреговата ивица, с изклю-
чение на зоните на дейст-
вие на специализираните
уреди за стопански рибо-
лов (даляни), определени
със заповеди на изпълни-
телния директор на ИАРА.

Забраната за риболов ка-
сае и водни обекти във въ-
трешността на страната. За
Добричка област те са:
Дуранкулашко езеро - в
зона от 100 метра пред ком-
плекс „Езерото“; Дуран-
кулашко езеро, с изключе-
ние на любителския рибо-
лов в периода от 1 до 31
март и 1 юли до 31 октом-
ври в няколко  участъка на
водния обект; Шабленско
езеро, с изключение на
любителския риболов
през март и от 1 юли до
края на октомври в някои
участъци на водния обект.
Подробности по темата са
публикувани на сайта на
ИАРА.                         DT

Любителския риболов не попада в
ограниченията за улов

Ó÷åíè÷åñêèÿò ïàðëàìåíò êúì ÎÄÊ-Áàë÷èê
íà ïîñåùåíèå â Ãåíåðàë Òîøåâî

Общинският ученически парламент с председател Жоро Иванов се отзова на поканата на своите
колеги от Общински младежки съвет – Генерал Тошево и 28 февруари 2014 г. посети града. Те бяха
посрещнати сърдечно от Елена Дочева, директор на Центъра за работа с деца – Г.Тошево, която ги
разведе из кабинетите на комплекса, а след това бяха поднесени цветя на паметника на славния генерал
от Първата световна война, патрон на града – ген. Иван Колев.

След като изслушаха каква е дейността на младежите от Г.Тошево, балчиклии бяха на посещение при
кмета Георги Георгиев и началник на отдел „Образование, младежки дейности и спорт” – Надежда
Колева. През следващия месец предстои гостуване на тошевските ученици в Балчик
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