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Съдят мъж от Балчик за опит за 
убийство 
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Мъж от Балчик застана 
на подсъдимата скамей-
ка в Окръжен съд - До-
брич по дело за опит за 
убийство. 39-годишният 
Илиян Н.е обвинен в 
това, че на 13 февруари 
миналата година, около 
22.30 часа пред магазин 
за хранителни стоки в 
Балчик, чрез използване 
на нож е направил опит 
да умъртви свой съграж-
данин, като деянието е 
останало недовършено 
по независещи от него 
причини.

 В обвинителния акт 
се посочва, че към мо-
мента на извършване на 
деянието подсъдими-
ят е бил в състояние на 
алкохолно опиване, но е 
могъл да ръководи по-
стъпките си и да разбира 
извършеното. Отбелязва 
се още, че пострадали-
ят е оцелял, единствено 
поради навременната и 
висококвалифицирана 
лекарска помощ, оказана 
му в добричката болни-
ца, където бил приет по 
спешност още същата 

нощ. 
Процесът срещу 39-го-
дишния балчиклия беше 
насрочен за предвари-
телно изслушване на 
страните, без призовава-
не на свидетелите и ве-
щите лица. По време на 
заседанието адвокатът 
заяви, че подзащитният 
му желае производство-
то да протече по реда 
на съкратеното съдебно 
следствие, но поиска 
време, за да уточни с 
подсъдимия, по кой от 
двата предвидени в зако-

на варианта да премине 
то - с изцяло призна-
ване на изложените от 
обвинението факти или 
с призоваване и разпит 
на някои от свидетелите 
или вещите лица.
Съдът намери искането 
на защитата за осно-
вателно, поради което 
отложи делото за 1 но-
ември, от 9.00 часа, като 
указа на адвоката сво-
евременно да уведоми 
съда за реда и начина, по 
който клиентът му желае 
да протече делото. 

Осъдиха на 7 години затвор мъж от 
Балчик за умишлен палеж на къща

Състав на Окръжен 
съд - Добрич постанови 
присъда от 7 години ли-
шаване от свобода при 
първоначален строг ре-
жим срещу Георги Б. от 
Балчик. 55-годишният 
мъж беше признат за ви-
новен в това, че на 16 де-
кември миналата година, 
около 21.00 часа в Бал-
чик е запалил къща, като 
пожарът е представля-
вал опасност за живота 
на тримата обитатели на 
жилището - съпругата и 
дъщерята на подсъди-
мия, и брата на съпру-
гата му, който живеел в 

същия дом. От деянието 
са последвали значител-
ни вреди в общ размер 
на 21 560 лева. Върху ед-
ноетажната къща, която 
е оценена на 23 671 лв., 
са нанесени поражения 
за 15 012 лева, а щети-
те от изцяло изгорелите 
движими вещи се изчис-
ляват на 6 548 лева. 
В обвинителния акт се 
сочи, че във вечерните 
часове в деня на прес-
тъплението подсъди-
мият влязъл в кухнята 
на къщата с бутилка от 
минерална вода, в която 
имало бензин, изсипал 

течността навсякъде, а 
после със запалка я въз-
пламенил. Обитателите 
на дома успели да изля-
зат навън, но пожарът 
се разпространил в ос-
таналата част на къщата 
и причинил значителни 
вреди на цялото жили-
ще, което е собственост 
по наследство на жената 
и нейния брат.
От данните по делото 
става ясно, че подсъди-
мият е извършил деяние-
то в срока на действие на 
издадена срещу него съ-
дебна заповед по Закона 
за защита от домашно 

насилие, с която той бил 
отстранен от семейното 
жилище и му била нало-
жена забрана да прибли-
жава съпругата и дъщеря 
си, както и жилището, 
което обитават, на по-
малко от 20 метра. 
Постановеният днес съ-
дебен акт подлежи на 
обжалване в 15-дневен 
срок пред Апелативен 
съд - Варна.
Окръжният съд потвър-
ди взетата спрямо под-
съдимия мярка за неот-
клонение „задържане 
под стража“ до влизане 
на присъдата в сила. 

На 18 септември, око-
ло 21:45 часа се тъжи 
66-годишна жена от с. 
Кранево, обл. Добрич. 
По данни на тъжителка-
та около 15:00 часа е по-
лучила обаждане на до-
машния си телефон от 
непознат мъж предста-
вящ се за служител на 
МВР. Чрез въвеждане 
в заблуждение, мнимия 

полицай поисква съ-
действието на възраст-
ната жена с цел зала-
вянето на извършители 
на телефонни измами. 
Малко по-късно жената 
оставя пред жилището 
си полиетиленова торба 
със сумата от 4 300 лева 
и 2 150 евро. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

На 18 септември, около 
09:20 часа е получено 
съобщение за възник-
нало ПТП на пътя от 
град Каварна посока 
с. Българево, обл. До-
брич. На място е уста-
новено, че водач на лек 
автомобил „Митсуби-
ши” с добричка регис-
трация, движейки се от 
село Българево по по-
сока град Каварна, губи 

контрол над МПС и се 
удря в насрещно дви-
жещия се лек автомо-
бил „Пежо” с добричка 
регистрация. Вслед-
ствие на удара на мяс-
то загива 42-годишния 
водач на лек автомобил 
„Пежо”. 
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство по описа на РУ 
МВР Каварна.

Жена от Кранево 
дарява телефонни 

измамници

ПТП с жертва – 
42-годишен водач на 

МПС

На 1 октомври, около 
12:50 часа е получено 
съобщение за възникна-
ло ПТП по главен път I-9  
преди разклона за с. Ца-
ричино, общ. Балчик. На 
място е установено, че 
водач на лек автомобил 
„Фолксваген” при движе-
ние от град Балчик посока 

град Каварна, губи кон-
трол над МПС и се удря 
челно в крайпътно дърво. 
Вследствие на инцидента 
на място загива водачът на 
автомобила 27-годишна 
жена от с. Българево, обл. 
Добрич. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство.

Загива водач на 
пътя

На 13 септември, около 
09:20 часа в с. Безводи-
ца, обл. Добрич е спрян 
за проверка мотоциклет 
„Хонда”, без регистра-
ционни табели, упра-

вляван от криминално 
проявения О.А. (42 г.) 
от с. Бобовец, обл. До-
брич. По случая е обра-
зувано бързо полицей-
ско производство.

Криминално проявен 
от с.Бобовец

На 4 септември, око-
ло 18:45 часа се тъжи 
76-годишна жена от с. 
Бранище, обл. Добрич. 
По данни на тъжителя, 
около 13:10 часа е по-
лучила обаждане на до-
машния си телефон от 
непознат мъж предста-
вящ се за служител на 
МВР. Чрез въвеждане 
в заблуждение, мнимия 
полицай съобщава на 

жената, че е нужно съ-
действието й  с цел за-
лавяне на извършители 
на телефонни измами, 
като за целта е необхо-
димо да предаде сума 
пари. 
Малко по-късно жената 
оставя плик със сумата 
от 6 950 лева на пейка 
в с. Бранище. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Телефонни измами 
в с.Бранище

На 12 септември, около 
10:00 часа е получено съ-
общение за извършена 
кражба от частен имот на 
територията на с. Топола, 
обл. Добрич. Установено 
е, че неизвестен извър-
шител е проникнал през 
прозорец в стая на първи 
етаж. По данни на тъжи-
теля е извършена кражба 
на сумата от 350 лева и 
800 евро. На 12 септем-
ври, около 14:00 часа е 

получено съобщение за 
извършена кражба от час-
тен имот на територията 
на с. Топола, обл. Добрич. 
Установено е, че неизвес-
тен извършител е проник-
нал през прозорец в стая 
на първи етаж. По данни 
на тъжителя е извършена 
кражба на сумата от 1000 
лева, 100 евро и 15 паунда. 
Образувани са досъдебни 
производства по описа на 
РУ МВР Каварна.

Кражби в с.Топола

Прекратиха дело за обявяване в 
несъстоятелност на ВиК - Добрич
Извънсъдебна спогодба 
доведе до прекратяване 
на дело за обявяване 
в несъстоятелност на 
ВиК - Добрич. Произ-
водството беше обра-
зувано в Окръжен съд 
- Добрич по молба на 
„Енергийна финансо-
ва група”АД - София 
заради натрупани от 
ответника задължения 
в размер на 1 942 959 
лева с ДДС за доста-
вени и неплатени ко-
личества електрическа 

енергия. Ищецът в ка-
чеството си на креди-
тор настояваше съдът 
да постанови  решение, 
с което да обяви  непла-
тежоспособността на 
„Водоснабдяване и ка-
нализация Добрич“АД 
и да открие производ-
ство по несъстоятел-
ност. 
В исковата молба се 
твърдеше, че ответ-
ното дружество не е в 
състояние да изпълня-
ва изискуемите задъл-

жения по търговските 
сделки. 
След като съдът насро-
чи иска за разглеждане, 
кредиторът внесе втора 
молба, с която уведоми, 
че въз основа на по-
стигнато извънсъдебно 
споразумение оттегля 
искането си за открива-
не на производство по 
несъстоятелност. 
С оглед на изложеното 
Окръжният съд преце-
ни, че делото трябва да 
бъде прекратено.

Искат отнемане на над 150 000 
лева от бивша съдийка, осъдена 

за подкуп
Окръжен съд - Добрич 
гледа дело, образувано 
по иск на Комисията за 
отнемане на незаконно 
придобито имущество 
/КОНПИ/ срещу бив-
шия председател на 
Варненския админи-
стративен съд Анелия 
Цветкова. 
Комисията претендира 
за отнемане от ответ-
ницата на сумата от 153 
548 лева. Ищецът пра-
ви искането, като се по-
зовава на влязла в сила 
на 7 октомври 2015г. 
осъдителна присъда за 
подкуп срещу бившата 
съдийка и предположе-
нието, че има косвена 
връзка между това пре-
стъпление и претен-
дираната за отнемане 
сума. Заключението за 
връзката ищецът осно-
вава на вида на престъ-
плението и получената 
от него облага, както 
и на вероятността за 
извършвана от от-
ветницата престъпна 
дейност в предходен 
период, докато е зае-
мала длъжността „съ-
дия”, считано от 2003 
година. В исковата 
молба се уточнява, че 
с осъдителната присъ-
да ответницата е била 
призната за виновна 
в искане и получава-
не на 17 юли 2008г. на 
подкуп от 10 000 лева 
като съдия, за да раз-
реши административно 

дело в полза на трето 
лице. Посочва се още, 
че съгласно съдебна-
та практика може да 
бъде отнето и имуще-
ство, придобито преди 
престъпната дейност 
стига да може логиче-
ски да се предположи 
връзка между имуще-
ството и престъпната 
дейност. Твърди се, че 
липсват установени 
законни източници за 
придобиването на су-
мата, на която се иска 
отнемане, тъй като има 
несъответствие между 
доходите, получени от 
ответницата и бившия 
й съпруг и техните раз-
ходи в проверявания от 
Комисията период - от 
края на 1984 г. до края 
на 2008 година. 
Ответницата оспорва 
иска. Тя поддържа въз-
ражения, основани на 
обстоятелството, че е 
била оправдана по пов-
дигнато й обвинение за 
извършване на престъ-
пление преди датата 17 
юли 2008 година. 
В отговора на искова-
та молба се посочва 
още, че сумата, на коя-
то се иска отнемане, е 
придобита от законен 
източник на доходи, 
между които приходи 
от трудови правоот-
ношения, получено 
дарение и наследство, 
продажба на два леки 
автомобила. 

Разглеждането на де-
лото в открито съдеб-
но заседание започна с 
изясняване на фактите, 
изложени в исковата 
молба и в отговора на 
ответницата.Страните 
имаха различни ста-
новища за началото и 
продължителността на 
периода на дължимата 
проверка за имущест-
веното състояние на от-
ветницата, като съдът 
определи той да бъде 
от 20 май 1991г. до 31 
декември 2008 година. 
Назначена беше съдеб-
но-техническа експер-
тиза за определяне на 
пазарната стойност на 
определени обекти от 
имуществото на ответ-
ницата. Следващото за-
седание е насрочено за 
31 октомври, от 14.00 
часа.
Делото е образувано по 
реда на отменения За-
кон за отнемане в полза 
на държавата на иму-
щество, придобито от 
престъпна дейност. То 
е изпратено за разглеж-
дане в Добрич с опре-
деление на Варненския 
апелативен съд, след 
като всички съдии от 
Окръжен съд - Варна са 
се отвели от разглеж-
дането му, поради фа-
кта, че ответникът по 
иска е бивш съдия от 
Административен съд-
Варна, а преди това от 
Окръжен съд - Варна. 

Хванати в с.Кранево
На 28 септември, око-
ло 21:40 часа в района 
на с. Кранево е спрян 
за проверка лек автомо-
бил „БМВ” с шуменска 
регистрация. В хода на 
проверката е установено 
бяло прахообразно ве-
щество с тегло 1,0 грам, 
реагиращо на полевия 

тест на наркотичното ве-
щество амфетамин. При 
извършената проверка на 
водача на автомобила за 
употреба на наркотични 
вещества, тестът отчита 
положителен резултат за 
употребата на амфета-
мин и метаамфетамин. С 
полицейска мярка за срок 

от 24 часа са задържа-
ни водача на автомобила 
М.И. (21 г.) от град Варна, 
криминално проявеният 
Е.А. (30 г.) от град Балчик 
и криминално проявената 
В.Т. (18 г.) от град Варна. 
По случаите са образува-
ни бързи полицейски про-
изводства.

Амфетамин в с.Кранево
На 12 септември, около 
18:00 часа в с. Кранево 
е извършена проверка 
на М.Д. (27 г.) от град 
Пловдив. 
В хода на проверката са 

установени 4 броя по-
лиетиленови пликчета 
със бяло вещество с те-
гло 3,4 грама, реагира-
що на полевия тест на 
наркотичното вещество 

амфетамин. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство по чл.354, 
ал.3, т.1 от НК.


