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При ръчно броене не откриха 
посочени недействителни бюлетини в 

Балчик 

Административният съд 
в Добрич отмени част от 
решение на Общинска-

та избирателна комисия 
в Балчик, оспорвана с 
жалби от двама реги-

стрирани за кандидати за 
общински съветници. С 
жалбите си С. А. и Г. Г. от 
Белия град от листата на 
Местна коалиция ВМРО 
/ГЕРБ, СДС/ оспорват 
решение на ОИК, с което 
са обявени резултатите 
от местните избори, про-
ведени на 27 октомври, в 
частта, с която е обявено 
разпределението на зая-
вените предпочитания за 
отделните кандидати по 
кандидатската листа на 
коалицията.
При ръчното преброяване 
на недействителните бю-

летини във всички СИК-
ове и на част от действи-
телните бюлетини в осем 
секции съдът установи, 
че в две от тях – СИК 11 
в Балчик и СИК 32 в с. 
Соколово, не са налични 
посочените в протоколи-
те недействителни бю-
летини. Съдът прие, че 
е допуснато съществено 
нарушение на изборния 
кодекс.
Решението подлежи на 
обжалване пред Върхов-
ния административен съд 
в 7-дневен срок от съоб-
щаването му на страните.

Укрепват свлачища във 
вилна зона „Фиш-фиш” край 

Балчик

Община Балчик с мерки срещу 
бездомните кучета 

Обществена поръчка за из-
вършване на дейности по 
контрол и намаляване на 
популацията на бездомни-
те /безстопанствени/ куче-
та на територията ѝ обяви 
Община Балчик.
Тя предвижда залавяне на 
кучетата, транспортиране-
то им до място, определе-
но за обработка и самата 
обработка. Последната 
включва кастрация на жи-
вотните, ваксинация про-
тив бяс, обезпаразитяване 
срещу ендо и ектопарази-
ти, поставяне на трайна 
маркировка – маркиране 
с чип и ушна марка. След 
обработката неагресивни-
те и здрави кучета да бъ-
дат връщани по места. На 
всяко обработено животно 
ще бъде издаден паспорт 
с отразените извършени 

манипулации. Предвижда 
се настаняването на агре-
сивните кучета в приют 
за постоянно, без да бъдат 
връщани по места. Неле-
чимо болните ще бъдат 
ефтаназирани.
Дейностите ще се извърш-
ват при спазване изисква-
нията на Закона за защита 
на животните и Закона за 
ветеринарномедицинска-
та дейност при условия, 
гарантиращи здравето и 
минимални страдания на 
заловените безстопанстве-
ни кучета. Транспортира-
нето им да се извършва със 
специално оборудвано и 
обозначено превозно сред-
ство, с добра вентилация. 
Ветеринарно-медицински-
те дейности да се извърш-
ват от лица, притежаващи 
необходимата квалифика-

ция.
Прогнозната стойност на 
обществената поръчка е в 
размер до 69 000 лева без 

ДДС. Офертите ще бъдат 
отворени на 20 ноември от 
10 часа в сградата на Об-
щина Балчик.

Юбилейна изложба на Иван Йотов и 
синове в галерията на Добрич 

 Предстои откриването 
на съвместната изложба 
на добричкия художник 
Иван Йотов и синовете му 

Николай и Златил, в Худо-
жествената галерия на До-
брич. Експозицията беле-
жи 70-годишния житейски 

път на твореца.
Откриването ще се състои 
на 14 ноември 2019 г. от 
17:30 ч. в Художествената 

галерия. В изложбата са 
включени дървопластика, 
скулптура в камък и жи-
вопис.
Иван Йотов е роден на 
22.09.1948 г. в гр. Добрич. 
През 1971 година завърш-
ва със специалност учител 
по рисуване в Института 
за подготовка на учите-
ли по рисуване и трудово 
обучение, в град Дупни-
ца. Член е на Съюз на 
Българските художници /
СБХ/, дългогодишен член 
на Дружество на художни-
ците в гр. Добрич. Работи 
предимно в областта на 
дърворезбата. Участник е 
в множество национални и 
регионални изложби.

Обществена поръчка за 
избор на изпълнител за 
изработване на инвес-
тиционен проект – фаза 
,,Работен проект“, за ук-
репване на свлачища на 
улици „Втора”, „Трета” и 
„Четвърта” във вилна зона 
„Фиш-фиш” обяви Общи-
на Балчик. Прогнозната 
стойност на поръчката е 

125 000 лева без ДДС.
Оферти се подават до 28 
ноември в деловодството 
на Общината. Отварянето 
им ще е на 29 ноември в 
заседателната зала.
Участниците трябва да 
имат опит в изпълнение-
то на услуги, идентични 
или сходни с предмета на 
обществената поръчка и 

изпълнен поне един дого-
вор през последните три 
години.
Теренът се намира в из-
точния край на вилна зона 
„Фиш-фиш”, на брега на 
Черно море. Разполага се 
върху свлачищна ивица 
с ширина 500-600 метра, 
формирана в южния склон 
на Добруджанското плато.

Безплатен интернет на още 
две места в Балчик 

Балчик е поредната Об-
щина в региона, която 
спечели ваучер на стой-
ност от 15 хиляди евро 
по Европейския проект 
WiFi4EU за изграждане 
на мрежа за безжичен 
достъп до интернет на 
публични места.
В проекта на админи-
страцията на Белия град 
е предвидено да има без-
платен WiFi достъп по 
крайбрежната алея “Дам-
бата” (до Архитектурно-
парков комплекс “Дворе-
ца”), както и изграждане 
на хотспот точки на всич-
ки етажи в Културно-

информационен център 
“Мелницата”.
Изпълнението на Проек-
та е с продължителност 
три години и предвижда 
местната власт да запла-
ща достъпа до интернет, 
а сумата от €15 000 да се 
използва за изграждане 
на мрежа и поддържане 
на техническия хардуер.
По броя на получените 
ваучери в този конкурс 
България се нарежда на 
16 място, но спечелените 
ваучери в трите конкурса 
/227/ поставят страната 
ни на първо място по дял 
на общините, обхванати 

от инициативата. 246 об-
щини са регистрираните 
на портала на WiFi4EU, а 
общо 86% от тях в стра-
ната са спечелили вауче-
ри за изграждане на ви-
сокоскоростен безжичен 
интернет на обществени 
места.
WiFi4EU насърчава сво-
бодния достъп до без-
жична интернет връзка 
за гражданите на общест-
вени места, включително 
в паркове, площади, об-
ществени сгради, библи-
отеки, здравни центрове 
и музеи в общините в 
цяла Европа.

Добричлия с наркотик в 
Балчик

На 10 ноември, около 
01:15 часа в района на 
КПП Балчик е извършена 
проверка на лек автомо-
бил „Опел” с добричка ре-
гистрация, управляван от 

24-годишен мъж от град 
Добрич. В хода на провер-
ката са установени бяло 
прахообразно вещество с 
тегло 0,3 грама реагиращо 
на амфетамин и суха трев-

на маса с тегло 0,5 грама, 
реагираща на канабис. 
Задържан за 24 часа. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство.

Англичанин – с опиати
На 8 октомври, около 
11:40 часа в град Балчик 
е спрян за проверка лек 
автомобил „Форд” с ан-
глийска регистрация. При 
последвалата проверка на 

водача на автомобила за 
употреба на наркотични 
вещества, тестът отчита 
положителен резултат за 
употребата на опиати. С 
полицейска мярка за срок 

от 24 часа е задържан 
39-годишен английски 
гражданин. По случая е 
образувано бързо поли-
цейско производство.

Фалшиво свидетелство
На 1 октомври в 17,05 ч. в 
гр. Балчик, по ул. „Черно 
море“ служители на РУ 
Балчик спират за провер-
ка лек автомобил „Опел“ 
с немска регистрация, 
управляван от 22-годи-
шен водач от гр. Балчик, 

който представя полско 
свидетелство за управле-
ние на МПС. При извър-
шената експертна справка 
е установено, че същото е 
неистинско. Задържан за 
24 часа, образувано бързо 
производство.

20-годишен загива на пътя
На 3 ноември, около 21:40 
часа е получено съобще-
ние за възникнало ПТП по 
в района на с. Батово, обл. 
Добрич. На място е уста-
новено, че лек автомобил 
„Фолксваген” с добричка 
регистрация, управляван от 

20-годишен мъж, поради 
движение с несъобразена 
скорост, напуска пътното 
платно и се блъска в край-
пътно дърво. Вследствие на 
инцидента, водача почива на 
място. По случая е образува-
но досъдебно производство.

ПТП в Балчик с млада шофьорка
На 31 октомври, около 
13:10 часа е получено 
съобщение за възникна-
ло ПТП в град Балчик. 
Установено е, че 19-го-

дишна жена, водач на лек 
автомобил „Фолксваген”, 
поради движение с не-
съобразена скорост губи 
контрол над МПС и се 

блъска странично в дър-
во. 
Вследствие на инциден-
та, пострадалата е пре-

гледана с охлузни рани, 
освободена за домашно 
лечение. 
ПТП е обслужено по ад-
министративен ред. 


