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Кметове�и�заместниците�
им�използват�незаконно�
общински�жилища
Нарушения в 175 наредби за продажба и наемане 
на апартаменти установи прокуратурата, 
включително и в Добрич

Все�още�няма�решение�
за�ремонта�на�часовника�
в�„Старият�Добрич”

на стр. 3

на стр. 3

Противопожарната�служба:�Тръбата�
в�Батовска�не�е�за�нас!�Незаконно�е!
Изпълнителният директор на “ВиК-Добрич“ АД, Тодор Гикински, твърди, че самодейното 
водопреносно съоръжение се използва ту за пожари, ту за напояване, не и за пиене

КАЛИНКА ПЕНЧЕВА

"Няма как заустена-
та тръба в река Батовска 
да е за нуждите на Регио-
налната служба "Пожар-
на безопасност и защи-
та на населението". Въз-
можно е някой е проявил 
някаква форма на само-
дейност и самоинициати-
ва, без да ни информира 
за това. Най-малкото, за-
щото е незаконно да полз-
ваме такива източници." 
Това коментираха от РС-
ПБЗН, чрез пресаташето 
на ОД МВР-Добрич, в от-
говор на в. "Добруджан-
ска трибуна". Припомня-
ме, че пред няколко доб-
рички медии изпълнител-
ният директор на "ВиК - 

Добрич" АД - Тодор Ги-
кински, се оправда, че 
тръбата, която черпи по-
върхностна вода от река 
Батовска е за нуждите на 
пожарната и не стига до 
чешмите на хората. Из-
казването бе направено за-
ради започнато досъдеб-
но производство за прес-
тъпно заустване на тръба 
в реката, чийто край вли-
за в помпената станция на 
Батово, която пък захран-
ва с питейна вода част от 
Добрич и околните села. 
Часове преди да изложи 
тезата за "тръбата за по-
жарната", Тодор Гикински 
разясни пред журналисти, 
че въпросното незаконно 
водопреносно съоръжение 
се "ползва за напояване". 
Как се случва едната или 

другата дейност не е ясно, 
защото няма данни да има 
паралелен водопровод, по 
който да тече речната вода. 
По закон водните друже-
ства имат само ангажи-
мент да доставят питей-
на вода. Пак по закон по 
противопожарните крано-
ве тече само питейна вода.  
Междувременно стана 
ясно, че част от скандал-
ната тръба е демонтира-
на, а краят й е запушен с 
отрязана пластмасова бу-
тилка, което също е нару-
шение по закон. Интерес-
но е защо е незаконното 
съоръжение е разтурено, 
след като, според Тодор 
Гикински, то играе така-
ва важна роля в опазване-
то на живота и здравето на 
хората при пожари.

Граничарски�сбирки�
организират�в�Добрич

Сбирки на бивши и насто-
ящи граничари е решил да ор-
ганизира добричлия, който е 
отдал години от живота си 
на този род войски. Покане-
ни да се присъединят са слу-
жили в граничните войски от 
град Добрич и цялата област. 
Инициатор на тези тематич-
ни сбирки е Пламен Петров 
(сержант от запаса), а място-
то е кафене-аперитив „Фон-

тана” в Добрич. Пламен Пет-
ров е служил в бургаския от-
ряд на турската граница в пе-
риода 1988-1990 г. Поддър-
жам връзка с колеги от цяла-
та страна, например Шумен, 
Русе, Силистра и др. Контак-
туваме помежду си чрез гру-
пи в социалните мрежи, като  
Фейсбук. Говорим си в гру-
пите „Граничарите на Бълга-
рия”, „Граничарите на Осми 

граничен отряд”, но има дру-
ги, каза Пламен Петров. Чрез 
тях се организират сбирки, но 
това се случва рядко. Идея-
та ми е тези сбирки да станат 
традиция и да се провеждат 
във „Фонтана” през уикенди-
те, но всички бивши и насто-
ящи граничари, които имат 
възможност, са добре дошли 
и през седмицата. 

 ДТ

Граничарският взвод, който е обучавал навремето Пламен Петров (тогава млад-
ши сержант) в Бургас.

Детски�поздрав�от�
Батово�радва�дамите�
в�Дома�за�стари�хора

С много старание уче-
ници от ОУ „Отец Паи-
сий” в село Батово изра-
ботиха картички, с кои-
то зарадваха преди дни 
дамите в Дома за стари 
хора в град Добрич. Кар-
тичките бяха тематич-

ни, а поводът бе Меж-
дународния ден на же-
ната – 8 март. Детски-
те творения бяха при-
дружени с мило поздра-
вително писмо към оби-
тателките на старческия 
дом. От своя страна же-

ните от социалната ин-
ституция също зарадва-
ха деца от училището в 
Батово. Те им подариха 
мартеници, който трябва 
да свалят след като видят 
предвестниците на про-
летта – щъркелите.  ДТ


