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Сигнал за бомба затвори автогарата в Балчик на 16 януари
Злоумишленото съобщение за поставено
взривно устройство е
подадено на телефон
112 около 16.50 часа.
Веднага са предприети всички необходими
действия по закон за
извеждане на хората и
отцепване на мястото за
извършване на проверка
дали съществува опасност. Освен автогарата
затварят и околните магазини.
„Много се изплашихме, защото изведнъж
пристигнаха
полиция,
пожарна, Бърза помощ.
Затвориха
Автогарата,
отцепиха района“, разказват служители там. Те
споделят, че при случаи-

Откраднати 50 лв. от
балчишки магазин

На 19 януари, около 07:05 часа е получено съобщение за извършена кражба от търговски обект, находящ се в град Балчик. Установено е, че за времето
от 18:00 часа на 18 януари до 06:40 часа на 19 януари чрез демонтаж на стъкло на прозорец, неизвестен извършител е проникнал в обекта. По данни на
тъжителя е извършена кражба на сумата от 50 лева.
По случая е образувано досъдебно производство по
описа на РУ МВР Балчик.

Ред и сигурност
чително за такива престъпления, което не е довело до постигане на положително въздействие върху него. Окръжните магистрати подчертават, че при
всяко от санкционираните до момента посегателства на подсъдимия са били
налагани фрапиращ брой условни наказания или санкции в минимални размери, като това безусловно е създало у него чувство за безнаказаност и неоснователни претенции за още една неоправдана проява на снизходителност.
Присъдата на Окръжен съд - Добрич е окончателна.

Гледаха делото срещу добричлия, обвинен
за смъртта на майка си

Непълнолетно момиче краде 9
000 лв. и си признава след това

На 17 януари, около 16:30 часа е получено съобщение за извършена кражба от частен имот на територията на град Балчик. Установено е, че за времето
от 14:00 часа до 16:00 часа на 17 януари, неизвестен извършител е проникнал в апартамента. По
данни на тъжителя е извършена кражба на сумата
от 9 000 лева. От проведените незабавни ОИМ и
ПСД от служителите на РУ МВР Балчик е установено, че извършителят на кражба е непълнолетната
Б.Г. (14 г.) от град Балчик. Момичето прави пълни
самопризнание за извършеното деяние. С протокол
за доброволно предаване е върната сумата от 8 800
лева, като разликата от 200 лева е установено, че е
изхарчена в магазин за хранителни стоки, след извършване на кражбата. Работата по случая продължава по описа на РУ МВР Балчик.

“Нисан” и “Мазда” не се понасят

На 13 януари, около 18:10 часа е получено съобщение за възникнало ПТП с незначителни материални
щети в град Балчик между лек автомобил „Нисан”
и лек автомобил „Мазда”, с добрички регистрации.
При извършената проверка за употреба на алкохол
с техническо средство на водача на лек автомобил
„Мазда”, цифровата индикация отчита наличието
на 2,76 промила в издишания от водача въздух. С
полицейска мярка за срок от 24 часа е задържан
криминално проявеният Д.Д. (48 г.) от град Балчик.
По случая е образувано бързо полицейско производство.

3 г. затвор за кражба на
ракия и кисели краставички

Окръжният съд в Добрич потвърди постановената от Районния съд в града присъда срещу Ж.
Георгиев от Карапелит, с която му е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от 3 години,
което да изтърпи при първоначален строг режим.
Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 12
януари 2016 година в Добрич, при условията на
опасен рецидив, е извършил кражба на домашна
ракия и зимнина от две мазета. От едното взел три
20-литрови туби с домашна гроздова ракия и 3 буркана с краставички, а от другото още 6 буркана с
краставички. Общата стойност на отнетото възлиза
на 375 лева.
Впоследствие подсъдимият бил задържан във връзка с друго посегателство и признал, че е извършил
инцидентно и кражбата от посочените избени помещения, след като разбил с „мокс“ патроните на
мазетата. Обяснил, че пренесъл ракията до Варна,
където я продал на познат, занимаващ се с крадени
вещи.
Ж. Георгиев обжалва присъдата си с искане за намаляване размера на наложеното му наказание.
Състав на Окръжния съд обаче прие, че първата
съдебна инстанция е проявила достатъчно снизходителност, определяйки минималната по размер
санкция за извършеното престъпление. Въззивния
съд смята, че допълнителното занижаване на присъдата би изложило на неоправдан риск от посегателства останалите граждани.
40-годишният мъж вече е осъждан 23 пъти, изклю-

Добричкият окръжен съд гледа на 20 януари 2017 г. делото срещу Тодор Димитров, обвинен за смъртта на майка си. Срещу 29-годишния добричлия е
повдигнато обвинение за това, че на 25 април 2015 г. в Добрич е причинил
смъртта на майка си - Руска Димитрова по непредпазливост, вследствие на
умишлено нанесена средна телесна повреда. За това престъпление законът
предвижда наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 до 8 години.
53-годишната жена беше обявена за общодържавно издирване в края на април
2015 година, след като съпругът й съобщил в полицията, че тя е изчезнала от
дома си. Тялото й бе намерено осем месеца по-късно от мъжа й, който слязъл
в канала на гаража, за да вземе дърва за огрев. През януари 2016 г. прокуратурата привлече Тодор като обвиняем за смъртта на майка си.
Според обвинителния акт в късния следобед на 25 април 2015 година той се
прибрал в дома си, след като безуспешно търсил работа във Варна. В жилището била единствено майка му, която го посрещнала и попитала дали е успял
да си намери работа. Димитров й отговорил отрицателно и жената, започнала
да го упреква за това, че бил безработен и парите постоянно не им достигали,
а също и заради това, че не й помагал в домакинската работа. Димитров се
ядосал много, тъй като родителите постоянно му натяквали това и за да преустанови разговора решил да напусне стаята, в която били двамата. Майка му
обаче застанала срещу него и препречила пътя. Тогава, за да я отмести от пътя
си, Димитров я избутал, като я блъснал с двете си ръце в областта на гърдите.
От силата на тласъка Руска Димитрова залитнала и падайки назад ударила
главата си в ръба на намиращата се на около два метра зад нея печка на твърдо
гориво, тип камина, а след това се свлякла неподвижно по гръб на пода.
Подсъдимият се уплашил много, тъй като майка му лежала безжизнена, но я
оставил на пода, като се надявал тя да се свести. След около час, като видял,
че жената все още лежала безжизнена, Тодор решил да скрие тялото й в канала на гаража им, който се намирал в двора на къщата. На следващия ден се
срещнал с баща си, на когото съобщил, че майка му не си е била вкъщи, когато
предишната вечер се прибрал от Варна. Бащата предположил, че е възможно
съпругата му да се върне до няколко дни, тъй като и преди това се било случвало да напуска дома си без да се обади на никого, но след това се връщала. Тъй
като това не се случило, на 28 април 2015 г. той подал сигнал за изчезването й.
В хода на досъдебното производство Тодор Димитров е направил пълни самопризнания, като подробно е възпроизвел начина, по който е причинил смъртта
на майка си.
Окръжният съд в Добрич наложи наказание от 3 години и 4 месеца лишаване
от свобода на Тодор Димитров, причинил смъртта на майка си. Постановено
беше присъдата да се изтърпи при първоначален общ режим в затворническо
общежитие от открит тип.
Срещу подсъдимия не бяха предявени граждански искове от потърпевшите неговият баща, който присъства в залата, и двете му сестри, които живеят в
чужбина и не дойдоха на делото.

Предават на германски съд добричлия,
обвинен в изнасилване и трафик на хора
Иван А. от Добрич ще бъде предаден на германските съдебни власти, след
като Добричкият окръжен съд допусна изпълнението на Европейска заповед
за арест, издадена срещу него от прокуратурата в град Франкентал. Във Федералната република 34-годишният мъж е обвинен за изнасилване, противозаконно лишаване от свобода и трафик на хора, за което може да бъде наказан с
лишаване от свобода за срок до 15 години.
В европейската заповед за арест се посочва, че на 21 януари 2012 година добричлията два пъти е изнасилил жена в германския град Лудвигсхафен. В същия ден с намерение на принуди пострадалата да проституира обвиняемият
направил опит да я транспортира до град Манхайм. Потърпевшата обаче успяла да помоли минувачи на улицата за помощ, което накарало добричлията да
избяга. Той е обявен за международно издирване на 24 февруари 2012 година,
въз основа на издадената от германските власти Европейска заповед за арест.
Задържан е на 26 декември 2016 година на ГКПП - Дуранкулак, а от 29 декември е с мярка за неотклонение „задържане под стража”, наложена му от
Добричкия окръжен съд.
В днешното съдебно заседание Иван А. декларира, че е съгласен да бъде незабавно предаден на германските съдебни власти, както и че не се отказва от
принципа на особеността в Закона за екстрадицията и европейската заповед за

те на тероризъм напоследък в цяла Европа няма
как да не се стреснат при
такъв сигнал, пък било то
и на малка автогара, като
тази в Балчик.
Имало е доста пътници.
Едни са чакали да се приберат по домовете си в
Добрич с автобуса в 17,10
ч., други са пътували за
селата с автобус в 17,20
ч., а трети - за Варна в 18
часа.
Маршрутките били изпратени в съседни улички, откъдето да качат
пътниците си.
Установен е извършителят – това е мъж от Балчик, с психични отклонения, който е настанен
за лечение във варнен-

ската болница „Света
Ана” заради фрактура
на крак.
Дежурният
прокурор
Тодор Димов коментира,
че за случая е ангажиран
огромен ресурс от хора –
пожарна, полиция, бърза
помощ. Той подчерта, че
с телефон 112 се злоупотребява, а проблемът
с психично болните остава на дневен ред, тъй
като настаняването им
в психиатрия максимум
за 6 месеца не е решение.
Проверката е направена
щателно и автогарата е
възстановила работата
си на 17 януари сутринта.
/Б. Т./

арест. Това означава, че германските власти могат
да го преследват само за престъплението, посочено
в Европейската заповед за арест, но не и за друго
деяние.
Прокуратурата на Германия е предоставила уверение, с което се гарантира, че след приключване
на наказателното производство срещу българския
гражданин, той ще бъде върнат в България за изтърпяване на наказанието си, ако такова му бъде
наложено.
Постановеното от Добричкия окръжен съд решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районен съд - Генерал Тошево осъди
двама иракчани за незаконно
преминаване на границата

Районен съд - Генерал Тошево осъди двама иракски
граждани за незаконно преминаване на границата.
Съдът одобри като законосъобразно споразумението, постигнато между прокуратурата и чужденците
за условни присъди от 6 месеца „лишаване от свобода” с 3-годишен изпитателен срок и глоби от по
200 лева.
Двамата мигранти - на 20 и 25 години, се признават
за виновни, че на 2 януари 2017 година в землището на село Рогозина, община Генерал Тошево са
опитали да излязат през границата на страната без
разрешение на надлежните органи на властта, като
деянието останало недовършено по независещи от
тях причини.
Чужденците са били задържани, след като на посочената дата потърсили подслон в жилището на мъж
от същото село и питали за границата с Румъния, за
да я преминат.
От извършената проверка е установено, че двамата
са избягали от бежанския център в град Харманли.
Постановените срещу тях присъди са окончателни
и влизат в сила веднага.
През изтеклата 2016 година в Районен съд - Генерал Тошево са гледани общо 26 дела за незаконно
преминаване на границата, съобщи председателят
на съдилището Росен Стоянов. За сравнение през
2014 година те са били 45, а през 2015 година - 33.

В Съдебната палата на Добрич
отвори врати нова съдебна зала

От началото на тази година в Съдебната палата на
Добрич отвори врати нова съдебна зала. Тя се намира на първия етаж, непосредствено до входа на
сградата. Обособена е на мястото на работещото
преди време кафене в съда. Залата - с номер 4, е
оборудвана с модерна техника за аудиозапис на
съдебните заседания и се ползва от магистратите
в Районния съд. Ремонтът на помещението е осъществен по проект на Окръжен съд - Добрич, който
стопанисва сградата на Палатата, а обзавеждането
е осигурено от Районния съд.
„Досега в Палатата имаше седем съдебни зали,
като три от тях се ползваха от Окръжния съд, а четири - от Районния. Заради недостиг на зали на втория етаж в сградата беше обособено още едно помещение, в което временно се провеждаха съдебни
заседания. Сега магистратите ще разполагат с още
една зала, а освободеното помещение ще бъде преустроено в адвокатска стая”, обясни председателят
на Окръжния съд Галатея Ханджиева.
Ръководството на съда планира тази година да бъде
обособена и т.н. „синя стая” - специализирано помещение за щадящо изслушване на деца-жертви на
насилие или свидетели на престъпление.
Съдебната палата в Добрич се намира на
ул.“Константин Стоилов“№7. В нея са настанени Окръжен и Районен съд - Добрич, Окръжна и
Районна прокуратура - Добрич, и Областно звено
„Охрана“. Сградата се състои от два корпуса - седеметажен и двуетажен, като капацитетът й е в максимална степен оползотворен.
/Б.Т./

