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Новини от ОД на МВР
Грабеж от маскирани
На 16 март, около 01:45 часа в Първо РУ МВР
Добрич се тъжи 22 – годишен мъж от град
Добрич. По данни на тъжителя, около 00:10
часа в централната част на градски парк „Свети
Георги” е застигнат от двама непознати с
маски, които чрез заплаха с пистолет са отнели
от владението му сума пари в лева и валута и
мобилен телефон. Незабавно е сформирана
оперативна група от служители на Първо РУ
МВР Добрич. От проведените оперативно
издирвателни мероприятия
и процесуално
следствени действия от полицейските служители
са установени извършителите на деянието А.А.
(17 г.) от с. Крушари, обл. Добрич, В.Г. (18 г.)
от град Добрич, както и техен помагач А.М.
(22 г.) от град Добрич. Иззето е оръжието на
престъплението, газов пистолет и маските, които
са ползвали извършителите. Установени са и
вещите обект на посегателството. Работата по
установяване и документиране на цялостната им
престъпна дейност продължава.

Открити наркотици в заведение
в Добрич
На 12 март служители на Първо РУ МВР Добрич,
извършват проверка на питейно заведение,
находящо се в района на ж.к. „Балик” в град
Добрич, стопанисвано от криминално проявения
Ш.И. от град Добрич. В хода на проверката са
установени найлонови пликчета със суха тревна
маса, ръчно свити цигари и 28 броя пликчета със
бяло прахообразно вещество. При извършения
полеви тест, сухата тревна маса реагира на
наркотичното вещество марихуана с тегло 12
грама, а бялото прахообразно вещество на
наркотичното вещество амфетамин, с тегло 6,5
грама. Наркотичните вещества са установени,
както разпръснати по масите в заведението, така
и в обособени тайници в ел. табло, осветителните
тела и мебелите. С полицейска мярка за срок
от 24 часа са задържани Ш.И. (42 г.) и Н.А.
(40 г.), и двамата от град Добрич. Работата по
установяване и документиране на цялостната
престъпна дейност на мъжете продължава по
описа на Първо РУ МВР Добрич.

Шофьор от
с. Оброчище - засечен пиян
На 08 март, в 01,03 ч. в с. Оброчище, от служители
на РУ Албена е спрян за проверка лек автомобил
“Сузуки”, с ТХ регистрация, с водач Д.Й., на 39 г.
от с. Оброчище, неизвестен на МВР.
При последвалата проверка за алкохол с
техническо средство “Алкотест дрегер” пробата
отчита 1,24 промила алкохол в издишания от
водача въздух. Задържан за 24 ч., образувано е
бързо производство.

Насилствена кражба от
маскирани
На 06 март, в 03,45 ч. чрез ЕЕН 112 в ОДЧ на
ОДМВР Добрич е заявено от К.Б.,на 36 г. от с.
Стожер, общ. Добричка, за извършен грабеж на
съседката му А. Д., на 72 г. от с. Стожер, която
сама му го е съобщила. При извършените ПСД
е установено, че около 02,30 ч. на 06.03.2017 г.
чрез взлом на входна ПВЦ врата, три непознати
лица с маски на главите са проникнали в дома
на самотноживеещата А.Д., която е избутана
на леглото си и е приведена в безпомощно
състояние. Свалили са златните й обеци от
ушите и са издърпали златния синджир от врата
й. Единият от извършителите е претърсил всички
помещения в дома й, вторият запушвал с ръка
устата й, а третият е стоял до входната врата.
Отнети са също и един мобилен апарат със СИМ
карта, личната карта на лицето и сумата от 370 лв.
По случая е образувано досъдебно производство.

Употребил канабис
На 15 март, около 10:00 часа в с. Оброчище,

област Добрич, е спрян за проверка лек автомобил „Опел”, с добричка
регистрация. При извършената проверка за употреба на наркотични и
упойващи вещества на водача на автомобила, тестът реагира положително
за употреба на канабис. С полицейска мярка за срок от 24 часа е задържан
И.С. (24 г.) от с. Оброчище. По случая е образувано бързо полицейско
производство.
Жител на с.Оброчище – с фалшива английска шофьорска книжка
На 15 март в с. Ваклино, обл. Добрич е спрян за проверка товарен
автомобил „Фиат” с добричка регистрация, управляван от Р.А. (40 г.) от
с. Оброчище. В хода на проверката водача представя свидетелство за
управление на МПС издадено от К. Великобритания. При извършената
експертна справка е установено, че документа е неистински. По случая е
образувано бързо полицейско производство.

Криминално проявен
от с.Оброчище бяга от
местопроизшествие

На 13 март, около 12:30 часа е получено
съобщение за възникнало ПТП с материални
щети между лек автомобил Фолксваген и лек
автомобил „Опел” в с. Оброчище, обл. Добрич.
След настъпване на инцидента лекия автомобил
„Опел” напуска местопроизшествието. От
проведените ОИМ е установен автомобилът
и водачът. От извършения тест за употреба на
наркотични вещества, тестът отчита положителна
Кражба на пари и вещи във
проба за употреба на наркотичното вещество
канабис. С полицейска мярка за срок от 24 часа
в.з.”Изгрев” в Балчик
На 14 март, около 20:05 часа е получено съобщение от ЧОФ за нарушение е задържан криминално проявеният И.С. (24 г.)
в частен имот на територията на в.з. „Изгрев” в град Балчик. На място от с. Оброчище. По случая е образувано бързо
е установено, че за времето от 19:00 часа до 20:10 часа чрез взлом на полицейско производство.
прозорец, неизвестен извършител е проникнал във вилата. По данни на
тъжителя е извършена кражба на 1 брой мъжка чанта и два броя дамски
Кражба на компютър и
чанти с намиращите се тях лични документи, лични вещи, сумата от 500
декодер
евро и 1500 руски рубли. По случая е образувано досъдебно производство На 16 март, около 12:00 часа е получено
по описа на РУ МВР Балчик.
съобщение за извършена кражба от частен имот

Пробация за 6 месеца на жител от
с.Царичино
Наказание „пробация“ за срок от 6 месеца наложи Районен съд - Балчик
на Асен А. от село Царичино за това, че на 6 септември миналата година
е направил опит да унищожи лек автомобил, който бил паркиран в двора
на къща в морския град. Мъжът решил да увреди колата, като използвал
запалени дрехи, напоени с двигателно масло. От престъплението не са
причинени имуществени вреди по независещи от извършителя причини.
Автомобилът, на стойност 420 лева, не се е възпламенил, тъй като
собственикът му успял да изгаси огъня.
До престъплението се е стигнало заради разногласия между подсъдимия
и потърпевшия, свързани със сключена между двамата сделка за покупкопродажба на автомобилно ремарке.
За извършеното деяние мъжът ще търпи две пробационни мерки
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца,
изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител два
пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен
служител за същия срок. Наказанието беше наложено, след като
Районният съд одобри постигнатото между подсъдимия и прокуратурата
споразумение. Определението на съда има последиците на влязла в сила
присъда и не подлежи на обжалване.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ
СОБСТВЕНИЦИ НА
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
С РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ,
РАЗПОЛОЖЕНИ ВЪРХУ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
КОИТО НЕ СА СКЛЮЧИЛИ
ДОГОВОР ЗА НАЕМ И НЯМАТ
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ
Във връзка с наличието на множество незаконно
поставени рекламни елементи (пана, транспаранти,
знамена, табели и др.) на територията на община
Балчик, следва собствениците на същите да спазват
правилата на чл. 56 от ЗУТ и Раздел VII от Наредбата
за реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти на територията на община Балчик, в срок от
един месец, считано от публикуването на съобщението
във вестник „Балчик” и сайта на общината.
В противен случай рекламните материали ще
бъдат премахнати принудително от Община Балчик
за сметка на собствениците им, а нарушителите ще
бъдат наказани съгласно чл. 26 от Наредбата за реда
и условията за поставяне на преместваеми обекти на
територията на община Балчик.
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

на територията на с. Оброчище, общ. Балчик.
Установено е, че чрез взлом на прозорец,
неизвестен извършител е проникнал в къща.
По данни на тъжителя е извършена кражба
на преносим компютър и декодер за цифрова
телевизия. По случая е образувано досъдебно
производство по описа на РУ МВР Албена.

Отложиха делото по
обвинение за крупна
кражба на водопроводни
тръби заради неявяване на
адвокати
В две поредни заседания Окръжен съд - Добрич
не можа да даде ход на делото по обвинение
за мащабна кражба на тръби от водонапорен
тръбопровод, изграден през 80-те години
за водоснабдяване на Добрич от терасите
на река Дунав. Причината е неявяване на
двамата упълномощени защитници на единия
от подсъдимите. Съдът намери, че всеки
от неявилите се адвокати не е представил
доказателства, че отсъства по уважителни
причини и им наложи глоби от по 750 лева.
Съдебният състав прецени, че неявяването
на двамата защитници бави разглеждането на
процеса и приключването му в разумен срок.
По тази причина бе разпоредено за следващото
заседание - на 27 април, да се назначи резервен
защитник на подсъдимия, независимо че той
вече има двама упълномощени адвокати.
Подсъдими по делото са Радко Г. от Силистра,
като извършител, Стефан К. от София, като
подбудител и помагач и Красимир Ц. от София,
като помагач. Тримата са обвинени в това, че са
отнели от владението на ВиК - Добрич близо 30 км
тръби на стойност над 77 млн. лева, като кражбата
е в особено големи размери и представлява
особено тежък случай. Според обвинението
изкопаването и демонтирането на тръбите е
извършено на територията на областите Добрич
и Силистра в периода от ноември 2011г. до март
2012 година, при условията на продължавано
престъпление. В обвинителния акт се посочва,
че тримата подсъдими в съучастие помежду си,
чрез посредственото извършителство на други
4 лица, чрез използване на технически средства
и моторни превозни средства, отнели тръбите,
които не били под постоянен надзор.
Делото по обвинение за кражбата на тръби от
водонапорния тръбопровод започна в началото
на 2015 година. По него е приет за съвместно
разглеждане граждански иск от ВиК - Добрич,
разпитани са над 95 свидетели и са изслушани
8 вещи лица. Съдебното следствие продължава
с изслушване на веществени доказателствени
средства, събрани чрез СРС-та /специални
разузнавателни средства/. Досега аудиозаписи
са слушани в 6 съдебни заседания.

