ОБЩЕСТВО

Ден за борба с
наркотиците

Интересни събеседници по темата за наркотиците - Севдалина Колева, Магдалена Върбанова и Дона Георгиева.
Фото: БТ
Библиотеката при НЧ
”Паисий Хилендарски
– 1870” гр. Балчик проведе беседа с учениците от СУ „Христо
Ботев” от IX, X и XI
клас по повод 26 юни –
„Ден за борба със злоупотребата и нелегалния
трафик на наркотици”.
През 1987 г. Общото
събрание на ООН определя датата 26 юни за
„Ден за борба със злоупотребата и нелегалния
трафик на наркотици”
като израз на решителността на всички
страни-членки да за-

силят действията си и
сътрудничеството си за
постигане на свят без
наркотици. На този ден
всички хора по света
могат да изразят своята
съпричастност и активна позиция в битката с
разпространението на
наркоманията.
Редовната употреба
на наркотици води до
трайни последици за
здравето. Сред тях са
рискът от увреждане на
жизнено важни органи
и системи, свръхдоза или инцидент, заразяване и развитие

Беседа в СОУ “Христо Ботев” Балчик.

на инфекции и силна
физическа зависимост.
Още по-тежки могат
да бъдат пораженията
върху психиката!
На срещата присъстваха специалистите от
РЗИ Добрич, Севдалина Колева и Дона
Георгиева, които представиха пред учениците различните видове
зависимости: от позволените алкохол, цигари
и медикаменти, до забранените дрога, опиум,
кокаин синтетика и др.
На практика всеки един
от участниците имаха

възможност да преценят въздействието на
алкохола върху човешкия организъм със симулационни очила, които променят реалната
преценка за обкръжаващата действителност
и дават фалшива представа за разстоянията и
предметите.
На срещата стана
ясно, че всеки член на
нашето общество трябва да бъде с повишено
внимание и правилна
преценка за поведението на хора употребили алкохол или други
упойващи вещества.
Защото последиците,
понякога са по-тежки
не за този, който е употребил непозволените
вещества, а за околните. Защото, този, който
е посегнал към дрогата
или алкохола поне си е
направил своя избор,
но в повечето случаи
жертви стават съвсем
невинни участници.
Опазването на младото поколение от наркотиците е въпрос на
оцеляване на нашето
бъдеще и човешкото
общество.
Магдалена
ВЪРБАНОВА

Фото: Магдалена ВЪРБАНОВА

10-годишна присъда получи мъж от Балчик
за опит за убийство
За втори път Окръжен съд - Добрич
постанови присъда от
10 години лишаване
от свобода за мъж
от Балчик, извършил
опит за убийство. Той
ще трябва да плати и
50 000 лева обезщетение на пострадалия.
Делото срещу 28-годишния Стоян С. бе
гледано отново в Окръжния съд, след като
Варненският апелативен съд го върна за
разглеждане от друг
съдебен състав заради

допуснати при първото разглеждане процесуални пропуски.
28-годишният мъж
беше признат за виновен, че на 16 януари 2016 година около
15.30 часа в Балчик,
чрез използване на
нож е направил опит
да умъртви друг свой
съгражданин, като
деянието е останало недовършено по
независещи от него
причини.
Данните по делото
сочат, че пострадали-

ят е оцелял единствено поради навременната и висококвалифицирана помощ, оказана му от лекарски
екип във варненска
болница.
В по следната си
дума пред съда днес
Стоян С. заяви, че
признава вината си
и съжалява за стореното.
Присъдата на Окръжен съд - Добрич
беше постановена в
процедура на съкратено съдебно следствие,

като първоначално определеното наказание
на подсъдимия от 15
години бе редуцирано
с една трета. Мъжът
беше осъден и за унищожаване на вещи, извършено предния ден
в Балчик, за което получи 1 година лишаване от свобода, като
съдът определи той да
търпи по-тежкото от
двете наказания.
Постановеният съдебен акт подлежи на
обжалване пред Апелативен съд - Варна.
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Криминални новини
На 30 юни, около19:00 часа е получено съобщение за извършена кражба
от лек автомобил, паркиран на територията на с. Тюленово, обл. Добрич.
Установено е, че чрез отключване, неизвестен извършител е проникнал в
автомобила. По данни на тъжителя е извършена кражба на сумата от 160
лева и бинокъл. По случая е образувано досъдебно производство по описа
на РУ МВР Шабла.
***
На 30 юни, около 13:30 часа е получено съобщение за възникнал пожар по
непредпазливост в земеделска нива в землището на с. Раковски, обл. Добрич. Вследствие на пожара са унищожение 100 дка пшенични посеви. По
случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ МВР Каварна.
***
На 1 юли, около 00:20 часа е получено съобщение за възникнало ПТП на
около 3 км. преди град Добрич по главен път град Варна посока град Добрич. На място е установено, че водач на лек автомобил „БМВ” със старозагорска регистрация блъска движещия се по средата на пътното платно
пешеходец на 44-годишни от с. Стожер, обл. Добрич. Вследствие на инцидента, пешеходеца загива на място. Водача на автомобила е тестван за употреба на алкохол, като цифровата индикация е с отрицателен резултат. По
случая е образувано досъдебно производство.
***
На 1 юли, около 02:55 часа в с. Камен бряг, обл. Добрич е спрян за проверка
лек автомобил „Ауди” с добричка регистрация. При извършената проверка
за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,11 промила в издишания от водача въздух. С полицейска
мярка за срок от 24 часа е задържан М.Ч. (40 г.) от с. Българево, обл. Добрич.
По случая е образувано бързо полицейско производство.
***
На 30 юни по ул. „Агликина поляна” в град Добрич е извършена проверка
на лек автомобил „БМВ” с добричка регистрация. В хода на проверката е
установена суха тревна маса с тегло 1 грам, реагираща на полевия тест на
наркотичното вещество канабис и бяло прахообразно вещество с тегло 6,7
грама, реагиращо на полевия тест на метамафетамин. С полицейска мярка
за срок от 24 часа е задържан Г.Т. (18 г.) от с. Соколово, обл. Добрич. По случая е образувано бързо полицейско производство.
***
На 1 юли, около 01:00 часа в с. Оброчище, общ. Балчик, е спрян за проверка
лек автомобил „Фиат”, с варненска регистрация. В хода на проверката на
пътника в автомобила е установена суха тревна маса с тегло 0,3 грама, реагираща на полевия тест на наркотичното вещество канабис. С полицейска
мярка за срок от 24 часа е задържан Е.К. (34 г.) от с. Соколово, общ. Балчик. При извършената проверка на водача на автомобила е установена суха
тревна маса с тегло 3,4 грама, реагираща на полевия тест на наркотичното
вещество канабис и бяло прахообразно вещество, с тегло 0,5 грама, реагиращо на амфетамин. С полицейска мярка за срок от 24 часа е задържан Х.Е.
(36 г.) от град Варна. По двата случая са образувани бързи полицейски производства.
***
На 1 юли, около 10:15 часа е получено съобщение за извършена кражба от
частен имот на територията на с. Рогачево, общ Балчик. Установено е, че за
времето от 00:00 часа до 10:00 часа на 1 юли чрез отключване, неизвестен извършител е проникнал в къщата. По данни на тъжителя е извършена кражба на сумата от 5 000 евро, ключовете за лек автомобил „Тойота” с варненска
регистрация и противозаконно е отнето МПС. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ МВР Албена.
***
На 1 юли, около 12:55 часа в с. Камен бряг, обл. Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес” със софийска регистрация. При извършената
проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,76 промила в издишания от водача въздух. С
полицейска мярка за срок от 24 часа е задържа Е.С. (51 г.) от град Бухово. По
случая е образувано бързо полицейско производство.
***
На 6 юли, около 16:10 часа в района на централен плаж на с. Кранево извършват проверка на лек автомобил „БМВ” с добричка регистрация. В хода
на проверката е установена суха тревна маса с тегло 0,4 грама, реагираща на
полевия тест на наркотичното вещество канабис. При извършената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, теста отчита положителен резултат за употребата на канабис. С полицейска мярка за срок от 24
часа е задържан М.М. (32 г.) от град Добрич. По двата случая са образувани
бързи полицейски производства.
***
На 6 юли, около 15:30 часа е получено съобщение за извършена кражба от
лек автомобил „Субару” със софийска регистрация, паркиран в местността „Болата”, обл. Добрич. Установено е, че чрез използване на техническо
средство неизвестен извършител е проникнал в МПС. По данни на тъжителя е извършена кражба на преносим компютър, и раница с лични принадлежности. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ
МВР Каварна.
***
На 5 юли, около 10:45 часа е получено съобщение за извършена кражба от
частен имот на територията на с. Дъбрава, обл. Добрич. Установено е, че
за времето от 18:00 часа на 3 юли до 09:15 часа на 5 юли чрез демонтаж на
стъкло, неизвестен извършител е проникнал в къщата. По данни на тъжителя е извършена кражба на плазмен телевизор, и хранителни продукти. По
случая е образувано досъдебно производство.
***
На 4 юли, около 01:05 часа е получено съобщение за възникнало ПТП в района на с. Кранево, обл. Добрич. На място е установено, че водач на лек автомобил „Фолксваген” с добричка регистрация поради движение с несъобразена скорост, губи контрол над автомобила и допуска ПТП с материални
щети. При извършената проверка за употреба на алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 2,22 промила в издишания от водача въздух. С
полицейска мярка за срок от 24 часа е задържан Г.Р. (24 г.) от град Тервел. По
случая е образувано бързо полицейско производство.

