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Проблема с полските пътища постави пред 
депутата от ГЕРБ Даниела Димитрова 

Добруджанският фермерски съюз

Проблема с полските пъ-
тища поставиха пред на-
родния представител от 
ГЕРБ Даниела Димитрова 
представители на Доб-
руджанския фермерски 
съюз.
Председателят му Тодор 
Моралийски обясни, че 
фермерите настояват за 
решаване на проблема във 
връзка с публикация на 

сайта на Министерството 
на земеделието и горите, 
по проект на наредба за 
допустимост на земедел-
ски площи, за подпома-
гане по схеми и мерки за 
плащане на площ, които 
подлежат за обществено 
обсъждане.
От съюза настояват общи-
ните да си влязат в ролята 
на собственик на тези пъ-

тища и ясно да ги очерта-
ят и заедно с фермери и 
арендатори и кооперации 
да ги направят годни за 
ползване.
Горските стопанства да 
изрежат самозалесилите 
се дървета, извън серви-
тута от 2 метра за поясите 
в Добруджа и да се оч-
ертаят пътища, годни за 
ползване.

Да се забрани разорава-
нето на полски пътища, 
които създават пречки на 
ползвателите да стигнат 
до имотите си. 
Утре народният предста-
вител от ГЕРБ Даниела 
Димитрова ще постави 
проблема на вниманието 
на Министерството на зе-
меделието и горите.
                                        /Б.Т./

Условно наказание и глоба от 10000 лева 
за румънец, превел нелегален мигрант 

през границата ни 
Условно наказание „лиша-
ване от свобода“ за срок 
от 11 месеца с 3-годишен 
изпитателен срок и гло-
ба в размер на 10 000 лв. 
получи румънски гражда-
нин, превел през граница-
та ни нелегален мигрант 
от Ирак. До наказанието 
се стигна, след като Райо-
нен съд - Генерал Тошево 
одобри сключеното меж-
ду подсъдимия и прокура-

турата споразумение.
 35-годишният румънец се 
призна за виновен в това, 
че на 29 декември минала-
та година, на ГКПП Кар-
дам, е превел през грани-
цата на страната ни мъж 
от Ирак без разрешение 
на надлежните органи на 
властта. За превеждането 
мъжът е използвал упра-
влявания от него товарен 
автомобил с ремарке, като 

скрил иракчанина под 
леглото в кабината на ка-
миона. 
Румънският гражданин 
декларира пред съда, че е 
съгласен с клаузите на по-
стигнатото споразумение 
и се отказва от по-ната-
тъшното разглеждане на 
делото по общия ред. Той 
ще плати и направените 
по делото разноски в раз-
мер на 530 лева.

 Определението на Райо-
нен съд - Генерал Тошево 
е окончателно и не подле-
жи на обжалване.
 Междувременно в съда е 
одобрено и споразумение, 
сключено между укрития 
в камиона иракчанин и 
прокуратурата. Той е по-
лучил наказание от 10 ме-
сеца лишаване от свобода 
с 3-годишен изпитателен 
срок.

Доходи по 
 неморален начин

На 23 декември, около 
15:30 часа в с. Оброчище, 
общ. Балчик е задържана 
криминално проявената 
В.И. (27 г.) от град До-
брич. Жената е устано-
вена в момент на пред-

лагане на услуги срещу 
заплащане, за които е по-
лучила доходи по немора-
лен начин. Материалите 
по случая са докладвани 
на РП Балчик. Извършва 
се проверка.

Проверка в Балчик
На 30 януари в град Бал-
чик е спрян за проверка 
лек автомобил „Опел” с 
добричка регистрация, 
управляван от крими-
нално проявения А.Т. 
(29 г.). При извършена-
та проверка на водача 

на автомобила за упо-
треба на наркотични и 
упойващи вещества, те-
ста отчита положителен 
резултат за употребата 
на канабис. По случая е 
образувано бързо поли-
цейско производство.

Криминално проявен от 
Балчик отглежда канабис
На 30 януари в условията 
на неотложност е извър-
шена проверка на частен 
имот, находящ се по ул. 
„П.Р. Славейков” в град 
Балчик. В хода на про-
верката са установени две 
саксии със зелени расте-
ния, с височина 45 и 8 см, 
реагиращи на канабис. 

Установена е и суха трев-
на маса с тегло 13,6 грама, 
реагираща на наркотич-
ното вещество канабис. С 
полицейска мярка за срок 
от 24 часа е задържан кри-
минално проявения А.Т. 
(29 г.) от град Балчик. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство.

Кражба на ток в Балчик
На 2 февруари, около 
12:20 часа в град Балчик 
е извършена проверка на 
частен имот, обитаван от 
К.Н. (52 г.), известен на 
МВР. В хода на провер-

ката е установено непра-
вомерно присъединяване 
към електропреносната 
мрежа. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство.

Срязани гуми
На 10 март, около 09:05 
часа се тъжи З.Г. (29 г.) от 
с. Дъбрава, обл. Добрич. 
По данни на тъжителката 
за времето от 8 март до 9 
март, неизвестен извърши-
тел е срязъл четири броя 

гуми, унищожил мек таван 
и надрал с остър предмет 
лек автомобил „Фолксва-
ген” с добричка регистра-
ция, паркиран в с. Дъбра-
ва. По случая е образувано 
досъдебно производство.

Пиян мъж удря баща си
На 24 февруари, около 
13:50 часа е получено 
съобщение за възник-
нал битов скандал по 
ул. „Струма” в град 
Балчик. На място е ус-
тановено, че В.В. (44 г.) 
в явно нетрезво състоя-
ние е нанесъл удар на 
баща си. Вследствие на 

инцидента, 69-годиш-
ния мъж е настанен с 
МБАЛ Добрич с инсулт 
и опасност за живота. 
Извършителят на дея-
нието е задържан за 24 
часа. Уведомена е РП 
Балчик. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.

Делото по обвинение за кражба 
на тръби върви към финал

Делото по обвинение за 
крупна кражба на тръ-
би, гледано в Окръжен 
съд - Добрич върви към 
финал. Двама от под-
съдимите вече дадоха 
обяснения по повдиг-
натите им обвинения. 
Третият подсъдим из-
яви желание да бъде 
изслушан на следващо-
то съдебно заседание, 
което е насрочено за 13 
април. Междувремен-
но съдът предяви на 
страните веществени-
те доказателства, сред 
които фактури, стокови 
разписки, приемно-пре-
давателни протоколи, 
кантарни бележки и др.
Подсъдими в процеса 
са Радко Г. от Силистра, 
сочен от прокуратура-
та като извършител на 
деянието, Стефан К. от 
София, като подбудител 
и помагач и Красимир 
Ц. от София, като по-
магач.
 Тримата са обвинени 

за това, че в периода от 
ноември 2011г. до 19 
март 2012г., в съучастие 
помежду си, при усло-
вията на продължавано 
престъпление, отнели 
от ВиК - Добрич движи-
ми вещи, които не били 
под постоянен надзор 
- общо 29 717 метра 
тръби от водонапорен 
тръбопровод „Водо-
снабдяване на Добрич 
от терасите на река 
Дунав”, на стойност 77 
169 798. 80 лева, като 
кражбата е в особено 
големи размери и пред-
ставлява особено тежък 
случай. Според обвини-
телния акт в посочения 
период на територията 
на области Силистра и 
Добрич били изкопани 
и демонтирани тръби с 
общо тегло 10 757 554 
килограма. Прокурату-
рата твърди, че краж-
бата е била извършена 
чрез посредственото 
извършителство на дру-

ги 4 лица, като при из-
важдането на тръбите 
са били използвани 
тежка земекопна техни-
ка, моторни превозни 
средства и технически 
средства - сечива, кис-
лородни бутилки, окси-
жени, бутилки с пропан 
- бутан, резачи.
Очаква се след изслуш-
ването на третия подсъ-
дим, ако страните нямат 
допълнителни искания 
за доказателства, да се 
премине към пледоа-
рии, като определените 
за тях дати са в начало-
то на юни.
Делото по обвинение 
за кражбата на тръби 
от водонапорния тръ-
бопровод започна в 
началото на 2015 годи-
на. По него е приет за 
съвместно разглеждане 
граждански иск от ВиК 
- Добрич,  изготвени са 
множество експертизи 
и са разпитани над 100 
свидетели.

Ограбен англичанин в с. Соколово
На 19 февруари в 10,05 
ч., в РУ Балчик е заяве-
но от  А. Д. К., ИД кмет 
на с. Соколово за това, 
че С. Д. У., гражданин на 
Великобритания, жив. в 
с. Соколово заявява за 
извършена кражба на 
мини багер от имот на 

ул.“М. Петров“, соб-
ственост на гражданин 
на Великобритания, 
който в момента е в ро-
дината си. Установено 
е, че за времето от 16.02 
до 19.02.18г., чрез  счуп-
ване на катинар на ме-
тална врата неизвестен 

извършител е проник-
нал в имота и използ-
вайки МПС е извозил 
самоходна строителна 
техника - багер марка 
„JCB“,произведен във 
Великобритания. Об-
разувано е досъдебно 
производство.

Нетрудови доходи по неморален начин 
На 7 март, около 16:10 
часа в района на с. Об-
рочище, обл. Добрич в 
момент на предлагане 
на услуги срещу запла-
щане, за които е полу-
чила нетрудови доходи 
по неморален начин 

е установена крими-
нално проявената В.И. 
(27 г.) от град Добрич. 
Задържана за 24 часа. 
Работата по случая про-
дължава. 
На 8 март, около 15:50 
часа след което е осво-

бодена 27-годишната 
В.И. отново е устано-
вена в района на с. Об-
рочище, обл. Добрич в 
момент на предлагане 
на услуги срещу запла-
щане. Същата е задър-
жана.

Пиян  възрастен шофьор
На 15 февруари в 18,40 
ч.  в гр. Балчик, по ул. 
„Черно море“ в райо-
на на автогарата, авто-
патрул на РУ Балчик 
спира лек автомобил 
„Форд“, с ТХ регис-
трация, управляван от 
В.С.Р., на 63 г., неизвес-
тен на МВР. Извърше-

на проверка на водача 
с техническо средство, 
като цифровата инди-
кация на уреда отчита 
1,26 промила алкохол в 
издишания въздух. Взе-
та кръвна проба по на-
длежния ред. Задържан 
за 24 часа, образувано е 
бързо производство.

Кражба на ъглошлайф
На 18 февруари в 13,20 
ч. е заявено от Г. Х. Ч., 
от с. Оброчище, че за 
времето от 16,00 ч. на 
17.12.2017 г. до 13,00 ч. 
на 18.02.2018г. неизвест-
но лице чрез взлом на 
прозорец от ПВЦ догра-

ма е проникнало в час-
тен дом в с. Оброчище, 
собственост на А. П. К. 
от гр. София и е извър-
шило кражба на 1 ъг-
лошлайф. Образувано е 
досъдебно производство 
по описа на РУ Албена. 

И мерцедесите ги спират 
за проверка

На 18 февруари в 07,00ч. в 
с. Кранево по ул. „Бълга-
рия“ автопатрул на РУ Ал-
бена спират за проверка 
л.а. „Мерцедес“ с водач А. 
И. Д. от с Ведрина, извес-
тен на МВР. При извърше-
ната проверка за употреба 
на алкохол на водача с 

техническо средство ци-
фровата индикация на 
уреда отчита 1,24 проми-
ла алкохол в издишания 
въздух. Водачът отказва 
кръвна проба. Задържан 
за 24 часа, образувано е 
бързо производство.

Съдът остави в 
ареста крадец

Състав на Окръжен съд - 
Добрич остави без уваже-
ние молбата на 21-годишен 
младеж от село Видно за 
изменение на наложената 
му от Районен съд - Кавар-
на мярка за неотклонение 
„задържане под стража”.
Той е привлечен като обви-
няем за това, че в началото 
на март т.г. в Каварна, при 
условията на продължава-
но престъпление и с учас-
тието на малолетно момче, 
което не подлежи на нака-
зателна отговорност, е из-
вършил кражба и опит за 
кражба, като използвал за 
това технически средства.
Въпреки че младежът не 
е осъждан, правилно и 
обосновано Районен съд - 
Каварна е приел, че налич-
ните материали по делото, 
включително и предста-
вените характеристични 
данни, водят до извода за 
опасност от извършване 
и на други престъпления, 
посочват още окръжните 
магистрати. 
Определението на Окръ-
жен съд - Добрич е окон-
чателно не подлежи на об-
жалване и протест.


