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кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки
и слънчеви очила на атрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.

10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден талон.

Тел. за контакти: 0878 568257          /4-2/

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê

Èçáîð íà ÷ëåíîâå íà ÂÑÑ
11 съдии ще представят

съдебен район Добрич в
делегатските събрания за
избор на членове на ВСС
през есента. Те бяха изб-
рани на общо събрание на
съдиите от Окръжен съд –
Добрич, и петте районни
съдилища в областта. На
него не са предложени кан-

дидати за членове на ВСС.
В събранието взеха учас-

тие 36 съдии от общо 57 съ-
дии в шестте съдилища.
Всеки от избраните делега-
ти е получил между 35 и 30
гласа при тайно гласуване.

Сред делегатите са пре-
дседателите на Окръжен
съд – Добрич Енчо Енчев,

на Районен съд – Добрич
Веселин Монов, и на Ра-
йонен съд – Балчик Иве-
лина Велчева, Районен съд
– Ген. Тошево Динко Дин-
ков и на Районен съд –
Тервел Ганчо Драганов.
Съдия Димитър Димитров
представлява Районен съд
– Каварна.

29-ãîäèøåí øîôèðà ïèÿí
Районен съд – Балчик,

ще разгледа на 13.07.2012
г. предложеното от Район-
на прокуратура – Балчик,
споразумение за решава-
не на наказателното дело
срещу 29-годишния Ив.
Ян. Д. от гр. Каварна.

Със споразумението се
предлага той да бъде при-
знат за виновен в това, че
на 07.07.2012 г. около 3,10
ч. в курортен комплекс
„Албена” е управлявал лек
автомобил „Фиат Браво” с
концентрация на алкохол в

кръвта си над 1,2 проми-
ла, а именно 1,75 промила,
установено по надлежния
ред. Държавното обвине-
ние иска той да бъде нака-
зан с пробация с двете за-
дължителни пробационни
мерки: „задължителна ре-
гистрация по настоящ ад-
рес” за срок от 6 месеца и
„задължителни срещи с
пробационен служител” за
същия период. Предлага
се още той да бъде лишен
от право да управлява мо-
торно-превозно средство

за срок от 8 месеца.
Подписвайки споразу-

мението с прокуратурата
Ив. Д. се е признал за ви-
новен и се е съгласил дело-
то му да не се разглежда
по общия ред.

Той има полувисше об-
разование, не е семеен, ра-
боти, не е осъждан.

При одобряване от Ра-
йонен съд – Балчик,  спо-
разумението ще има пос-
ледиците на влязла в сила
присъда и няма да подле-
жи на обжалване и протест.

Êðàæáà íà åëåêòðè÷åñêè ïðîâîäíèê
Районен съд – Балчик, е

насрочил за разглеждане
на 16.07.2012 г. предложе-
ното от Районна прокура-
тура – Балчик, споразуме-
ние за приключване на на-
казателното дело срещу
24-годишния В. Ив. В. от
гр. Добрич.

Държавното обвинение
предлага той да бъде при-
знат за виновен в това, че

при условията на продъл-
жавано престъпление през
месец февруари 2011 г.
във вилна зона на гр. Бал-
чик, чрез използване на
специално техническо сре-
дство – кирка, и чрез из-
ползване на лек автомобил
„Опел Вектра”, е отнел от
владението на ДЛС - Бал-
чик електрически прово-
дник на стойност 173,92

лв. Престъплението е из-
вършено при условията на
предварителен сговор и в
немаловажен случай с три
лица от гр. Добрич на 27
г., 26 г. и 35 г.

Впоследствие имуществе-
ните вреди са възстановени.

В. В. има основно обра-
зование, не е семеен, рабо-
ти, не е осъждан.

Районна прокуратура –

Балчик, иска В. В. да бъде
наказан с 5 месеца услов-
но лишаване от свобода с
3 години изпитателен срок.

Ако Районен съд – Бал-
чик, одобри предложено-
то споразумение за прик-
лючване на делото срещу
В. В. в досъдебното про-
изводство, то ще има пос-
ледиците на влязла в сила
присъда.

Ñúäåáåí ñïîð ìåæäó ÄÊÈ - ÊÖ “Äâîðåöà” è
âåëèêîòúðíîâñêà ôèðìà

Районен съд – Балчик,
ще разгледа на 17.07.2012
г. гражданско дело, обра-
зувано по искова молба на
ДКИ „Културен център
„Двореца” срещу „Поли-
арт” ООД – с. Арбанаси,
община Велико Търново.

ДКИ „Културен център
„Двореца” моли дружест-
вото да бъде осъдено да му
заплати сумата от 6 908 лв.
и законната лихва върху
нея. Ищецът претендира,
че по договор 25.01.2005
г. „Полиарт” ООД от свое
име и за своя сметка сре-
щу възнаграждение, упра-
влява и осъществява дей-
ността на изложбена зала
– галерия, във вила „Тихо
гнездо” и тунела – двете
на територията на Държа-

вния културен институт в
гр. Балчик. С анекс към до-
говора, срокът на действие
бил удължен от 3 на 5 го-
дини. Предвидено било той
автоматично се продължа-
ва за следващи 5 години.

На 10.02.2010 г. контра-
ктът изтекъл, но след като
никоя от страните не въз-
разила за неговото прек-
ратяване със седемдневно
писмено предизвестие, той
автоматично бил продъл-
жен за нови 5 години до
2015 г. С договора „Поли-
арт” ООД е поело задъл-
жение да постига и отчита
предварително прогнози-
рана годишна печалба на
възложителя в размер на
3 000 лв. Това трябвало да
става на две равни вноски,

като първата се плати към
1 април, а втората към 31
август на текущата годи-
на. ДКИ „КЦ „Двореца”
посочва в исковата си мол-
ба, че дружеството не е от-
чело втората вноска 2009
г., двете дължими вноски за
2010 г. и първата за 2011 г.,
или общо сумата от 6000
лв.  „Двореца”  изчислява
дължимата по тези вноски
лихва на 908 лв. Той пре-
тендира законната лихва за
забава върху цялата сума.

Ответникът „Полиарт”
ООД намира предявения
срещу него иск като неос-
нователен. Дружеството
посочва, че с анекс към до-
говора от 2.01.2005 г.
страните са постигнали съ-
гласие дължимата сума да

се приспада от стоки, дъл-
готрайни материални акти-
ви, материали или възло-
жена работа по договоре-
ност между тях. Фирмата
е отдавала под наем на
ДКИ „КЦ „Двореца” ка-
бинки за спасители и дру-
ги плажни пособия и из-
вършила рамкиране на 64
броя картини на ищеца. За
двете дейности тя имала из-
дадени фактури. С тези ар-
гументи „Полиарт” моли
съдът да постанови, че няма
дължими суми към ДКИ
„КЦ „Двореца”, а ако се ус-
тановят такива, те да бъдат
редуцирани до доказания
размер в хода на съдебното
производство. Дружество-
то моли също искът срещу
него да бъде отхвърлен.

41-ãîäèøåí êðàäåö íà  âúãëèùà
На 18.07.2012 г. Районен

съд – Балчик, ще разгледа
наказателно дело срещу
41-годишния К. Ян. Анг.
от гр. Балчик за кражба на
225 кг домбаски въглища.
Според обвинителния акт
на Районна прокуратура –
Балчик, на 10 и 13 февру-
ари 2012 г., при условия-
та на продължавано прес-
тъпление в гр. Балчик, от
мазе в жилищен блок, чрез
разбиване на прегради,
здраво направени за защи-
та на имот и използване на
специални технически сре-
дства, той е отнел 9 броя
чували с домбаски въгли-
ща с общо тегло 225 кг и
на обща стойност 90 лв.

Държавното обвинение

посочва, че през месец фе-
вруари 2012 г. К. Анг. не
работел и не разполагал с
парични средства и по те-
зи причини трудно прежи-
вявал. Той забелязал, че
балчиклия, който се гри-
жел за болен и неподвижен
негов съсед, доставя въг-
лища в чували за послед-
ния. Чувалите били скла-
дирани в мазето на съседа
на подсъдимия.

К. Анг. решил да ги отк-
радне и на 10.02.2012 г.
взел кирка от своята маза
и отишъл до тази на съсе-
да. С кирката той разтво-
рил едната халка на кати-
нара, с който била заклю-
чена вратата, и след като
влязъл в мазето, пренесъл

до площадката на апарта-
мента си 4 чувала с въгли-
ща. К. Анг. нямал ел. ток у
дома си и ги изгорил.

На 13.02.2012 г. той от-
ново слязъл с кирката до
мазата на съседа си. Този
път счупил катинара и взел
останалите 5 чувала с до-
мбаски въглища. Използ-
вал ги да се топли.

Направената съдебно-
оценителна експертиза е ус-
тановила, че отнетите от по-
дсъдимия 9 чувала с домба-
ски въглища струват 90 лв.

К. Анг. е признал вина-
та си в досъдебното про-
изводство. Той има основ-
но образование, не е семе-
ен, не работи постоянно, не
е осъждан.

    Ïóáëè÷åí òúðã çà îòäàâàíå ïîä
íàåì íà áþôåò çà çàêóñêè ñ ïëîù
30.00 êâ.ì. “Ìåäèöèíñêè öåíòúð”

ÅÎÎÄ - Áàë÷èê
На основание чл. 68

от  НОРПУ РОИ на
ОбС - гр. Балчик, при-
ета  с  реш.  № 238 /
27.02.2009 г., измене-
на и допълнена с Ре-
шение № 748  по
Протокол № 59 от
17.02.2011 г. и Заповед
№ 683/05.07.2012 г. на
Кмета на Община Бал-
чик обявява:

публичен търг с тай-
но наддаване за отдава-
не под наем на имот об-
щинска собственост:

1. Помещение, пре-
дставляващо бюфет
з а з акуски с площ
30.00 кв.м. находящо
се в гр. Балчик, ул. "Д

- р Зл. Петков" № 1,
„Медицински център
- І" ЕООД, с начална
годишна наемна цена
в размер на 586.80 ле-
ва /петстотин осем-
десет и шест лева и 80
ст./, без ДДС.

2. Срок на договора
- пет години

3. До участие в тър-
га се допускат канди-
дати, които са регис-
трирани по смисъла
на търговския закон.

Търгът ще се про-
веде на 30.07.2012 г.
от 10.00 часа в залата
на I - ви етаж в сгра-
дата на Общинска ад-
министрация - Бал-

чик, пл. "21 - септем-
ври" № 6.

Закупуване на тръ-
жна документация в
размер на 12,00 лв. с
вкл. ДДС, всеки рабо-
тен ден от 12.07.2012 г.
до 26.07.2012 г. на ка-
сата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за при-
емане на предложения
и депозит за участие е
27.07.2012 г. до 16,00 ч. в
информационния цен-
тър на ОбА-Балчик.

Оглед се осигурява
след предварителна
уговорка и предста-
вяне на документ за
закупена тръжна до-
кументация.

Ïîçèöèÿ îòíîñíî Ìèðîñëàâà Òîäîðîâà

Не познавам съдия
Мирослава Тодорова и
не съм неин защитник.
Искам само да припо-
мня на всички, че без
независим и свободен
съд  няма демокрация,
няма свобода за нико-
го. Тя лично ,и в качес-
твото си на Председа-
тел на Съюза на съдии-
те, е от малкото, осме-
лили се да се опълчат

на Цветанов в името на
закона. Живяхме дълго
и все очаквахме, че де-
мокрацията ще реши
проблемите на всички
ни. Е, не се получи!
Ако загубим  и вярата
във върховенството на
закона ( а това е после-
дното, което ни крепи)
ще загубим всичко.Съ-
дии като Тодорова  са
последните мохикани
на правото. Много  от
тях се наведоха, даже
Пенгезов дава квали-
фикации, надявайки се
да избегне наказание за
простъпките си. Съдий-
ката бе уволнена дис-
циплинарно, но този
произвол няма нищо

общо със законността.
Това е акт на опит за по-
дчиняване и убиване
на правото- тоест на де-
мокрацията. И не нап-
разно хората в тоги се
обявиха срещу поли-
цейския натиск на из-
пълнителната власт
върху независимата съ-
дебна система. А утре,
утре ще ни оценяват  от
ЕС. После има и друго.
Този Висш съдебен съвет,
който според властима-
щите не може да избира
Главен прокурор, се ока-
за, че може да уволнява
съдия- Председател на
съдиите в България- как-
во лицемерие!

Инж. Г. ЙОРДАНОВ-ГОГО

П.С.  И за да се успо-
коим от тези Радини
вълнения предлагам:

Всички съ дии да
са от хората, завър-
шили школата в Си-
меоново. Така упра-
влението на състава
ще се улесни сток-
ратно,  няма да има
закъснение на дела-
та, а и шефът ще  от-
г ов а р я  с а м о  п р е д
Го с п од .  Гл е д а й к и
сагата с Октопода,
хората вече загуби-
ха търпение,  а  и на
всички е ясно, че А.
П е т р о в  я в н о  и м а
стар ортаклък с ня-
кой много силен във
властта! /Г.Й./

Òâîð÷åñêî ïèñàíå â Àëáåíà
16 юли 2012 г., Ал-

бена. Днес се откри-
ва първия workshop
по творческо писане
за младежи, организ-
ран от к.к. „Албена”.
Писането за комер-
сиални цели не е лес-
на задача и всеки
опитал се да пише за
по-голяма публика от
собственото си се-
мейство, знае, че му
е нужна насока и ко-
ректив. Ето защо ре-
шихме да „сблъска-
ме” двата най-прес-
тижни университета в
България и да видим
студентите на Софий-
ския университет
„Св. Климент Охри-
дски” или на Нов

български универси-
тет са по-добри в ори-
гиналното писане.

От 16 до 20 юли
студентите ще имат
възможност да рабо-
тят с най-успелите и
утвърдени писатели у
нас, преподаватели и
журналисти. Започ-
ваме с курса по пое-
тическо писане, кой-
то ще водят поетите
Владимир Левчев и
Йордан Ефтимов.
Следват съветите на
дългогодишния гла-
вен редакор на сп.
Playboy и настоящ на
сп. Biograph Георги
Неделчев.

Програмата про-
дължава с практи-

чески курс по писане на
сценарий под ръковод-
ството на  главните
сценарасти на хитовия
сериал „7 часа разли-
ка” Милена Фучеджи-
ева и Любен Дилов-
син. Носителят на на-
градата ВИК за 2005
г. Емил Андреев ще
разкрие опита си в
един от най-атрактив-
ните художествени
жанрове – краткия
разказ. А най-успеш-
ната жена романист у
нас Людмила Филипо-
ва, автор на 7 бестсе-
лъра, заедно с доц. д-
р Иван Иванов от Со-
фийския университет
„Св. Климент Охрид-
ски” имат нелеката за-

дача да дадат практи-
чески знания на сту-
дентите как се пише
най-популярния жанр –
романът.

Наситената прак-
тическа програма ще
приключи с финалния
„сблъсък” между
студентите. Ще им
бъде поставена твор-
ческа задача, а най-
добрият ще бъде от-
личен с грамота.

Организаторите
планират да поставят
началото на ежегод-
на младежка програ-
ма, която да доведе
до откриванете на
новите български пи-
сателски таланти.

Виктория БИСЕРОВА




