ОБЩЕСТВО
Окръжен съд - Добрич отне имущество за
над 4.3 милиона лева от бившия главен
архитект на Каварна
Окръжен съд - Добрич
отне в полза на държавата
имущество за 4 306 026
лв. от бившия главен архитект на Каварна Юлиян
Илиев, бившата му съпруга и двете им дъщери. С
решението на съда, постановено в края на миналата
година, от семейството се
отнемат земеделски земи,
поземлени имоти, апартаменти, автомобили, стойността на дружествени
дялове от търговски дружества и средства от продажбата им, както и суми
по множество банкови
сметки. Отнетото от Илиев имущество е на стойност 1 033 551 лв., от съпругата му - на стойност 2
954 684 лв. и от двете им
дъщери - на стойност 137
254 и 180 537 лева.
Производството в Окръжния съд е образувано
в края на 2014 година по
иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, внесен въз основа на
извършена проверка за установяване на значително
несъответствие в имуществото на Юлиян Илиев.
Проверката е започнала,
след като Илиев бил привлечен като обвиняем за
престъпление по служба.
Срещу него тогава е било
повдигнато обвинение за

това, че в периода 24 април 2007г. до 28 ноември
2008г. в качеството си на
длъжностно лице - главен
архитект при Община Каварна, в условията на продължавано престъпление,
е използвал служебното
си положение, за да набави за съпругата си противозаконна облага, като
от деянията са настъпили
значителни вредни последици за Община Каварна.
Проверката на КОНПИ е
обхванала периода от 24
юни 2003г. до 24 юни 2013
година. Комисията е проверявала и имуществото
на бившата му съпруга,
тъй като е доказано, че
независимо от формалния
си развод, двамата са продължили да живеят заедно
и да имат общо домакинство. Ответници по същия
иск са и двете им дъщери,
на които са били прехвърлени незаконно придобити имуществени права.
За да установи основателността на претенциите
към семейството, Окръжният съд разгледа доходите и разходите на всеки от
ответниците.
В хода на делото са назначени съдебни технически,
автотехническа, оценъчни
и икономическа експертизи. Въз основа на заключенията на вещите лица е

установено, че за проверявания период е налице
значително
несъответствие между доходите на
семейството и придобитото от тях имущество.
Съдът прие, че в хода на
съдебното производство
четиримата не са доказали
законен произход на средствата за придобиване на
процесното имущество,
предявените от КОНПИ
искови претенции са изцяло доказани - и по основание, и по размер, поради
което ги уважи изцяло.
Първоначално претендираната от КОНПИ сума
беше в размер на 4 690
825 лева. Впоследствие
Комисията се отказа от
предявен иск за отнемане
на двуетажна жилищна
сграда в Каварна, тъй като
тя е била придобита преди
началото на проверявания
период. Направени бяха и
корекции в исканите суми
от продажби на един поземлен имот в Каварна,
две ниви и лек автомобил.
В резултат на това общата цена на първоначалния
иск беше намалена - от 4
690 825 лв. на 4 306 026
лева.
Решението на Окръжен
съд - Добрич подлежи на
обжалване пред Апелативен съд - Варна.
/Б.Т./

На паркинга на «ЦБА» в Балчик
На 21 декември, в 18,30ч.
в гр. Балчик, на паркинг
на магазин „ЦБА“ при подаване на сигнал от служители на РУ Балчик за
възникнало ПТП между
лек автомобил «Тойота»,
с ТХ регистрация, с водач
Т. И., на 54 г. от гр. Балчик - неизвестен на МВР
и лек автомобил „Ауди“,

с ТХ регистрация, с водач Б.Б., на 24 г., неизвестен на МВР, е извършена
проверка за употреба на
алкохол на водача Т.И. с
техническо средство и е
отчетено наличие на 1.28
промила в издишания от
водача въздух. Образувано е бързо производство,
задържан за 24 часа.

Фалшиви табели
На 22 декември, около
22:00 часа в района на
с. Дъбрава, обл. Добрич
полицейски
служители
подават сигнал за проверка на лек автомобил
„Фолксваген” с варненска регистрация. Водачът
на автомобила не спира
и продължава движението си посока с. Сенокос.
Същият е застигнат от
полицейския автомобил
по черен път в землище-

то на селото. На място са
установени криминално
проявените Ф.С. (33 г.)
от с. Крушари, В.Н. (22
г.), Ю.Н. (18 г.) и двамата
от с. Сенокос и 17-годишната В.М. от с. Стражица.
В хода на проверката е
установено, че регистрационните табели на автомобила са издадени за
лек автомобил „Опел”. По
случая е образувано бързо
полицейско производство.

Умишлено повредена камера за
видеонаблюдение
На 25 декември, около
11:05 часа е получено
съобщение за умишлено
увредена камера за видео
наблюдение и кражба на
ел проводник от частен

имот на територията на
в.з. „Белите скали” в град
Балчик. По случая е образувано досъдебно производство.
/Б.Т./

Кражба в Кранево

На 25 декември, около никнал в автомобила.
14:40 часа е получено По данни на тъжителя е
съобщение за извършена извършена кражба на дамкражба от лек автомобил ска чанта с намиращите се
„БМВ” с добричка регис- в нея дебитни карти, личтрация, паркиран в с. Кра- ни документи и сумата от
Пиян балчиклия шофира “Рено”
200 лева.
нево, обл. Добрич.
На 14 декември, около за употреба на алкохол ска мярка за срок от 24 Установено е, че чрез По случая е образувано
21:05 часа в град Балчик с техническо средство, часа е задържан З.Т. (43 г.) взлом на прозорец, неиз- досъдебно производство.
е спрян за проверка лек цифровата индикация от- от град Балчик. По случая вестен извършител е про/Б.Т./
автомобил „Рено” с до- чита наличието на 1,33 е образувано бързо полибричка регистрация. При промиа в издишания от цейско производство.
Ограбен автомобил, паркиран в
/Б.Т./
извършената
проверка водача въздух. С полицейгараж

Точно в полунощ

На 15 декември, около
00:05 часа в град Балчик
е спрян за проверка лек
автомобил „Опел” с добричка регистрация. При
извършената проверка за

употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита
наличието на 2,17 промила в издишания от водача въздух. С полицейска

мярка за срок от 24 часа
е задържан И.С. (37 г.) от
град Балчик. По случая е
образувано бързо полицейско производство.
/Б.Т./

Кражба на 28 гр. злато и 120 лв

На 17 декември, около
18:36 часа е получено
съобщение за извършена
кражба от частен имот на
територията на град Балчик. Установено е, че чрез

взлом на вратопрозорец,
неизвестен извършител
е проникнал в имота. По
данни на тъжителя е извършена кражба на сумата
от 120 лева, златни наки-

ти с тегло около 28 грама,
лични документи и вещи.
По случая е образувано
досъдебно производство
по описа на РУ МВР Балчик.
/Б.Т./

Кражба на телевизор и компютър

На 17 декември, около
14:14 часа е получено
съобщение за извършена
кражба от частен имот
на територията на град

Балчик. Установено е, че
чрез отваряне на прозорец, неизвестен извършител е проникнал в имота.
По данни на тъжителя е

На 25 декември, около
17:30 часа е получено
съобщение за извършена
кражба от лек автомобил
„Мерцедес” с добричка
регистрация,
паркиран

„Мерцедес” с добричка
регистрация. В хода на
Кражба на ток във
проверката е установеилната зона
но бяло прахообразно
На 21 декември в 14,40 на МВР. Установено е, На 13 декември, около вещество с тегло 0,7
ч. е получено съобщение че от началото на 2017 13:00 часа е извършена грама реагиращо на
година до 21.12.2017 г.,
неизвестно лице е осъществило
неправомерно присъединяване към
електроразпределителна
мрежа на „Енерго про
мрежи“ АД, чрез използване на кабел.
Образувано
досъдебно
производство.
/Б.Т./

наличието на 1,40 промила в издишания от водача въздух. С полицейска
мярка за срок от 24 часа
е задържан криминално
проявеният Д.Д. (28 г.) от
град Шабла. По случая е
образувано бързо полицейско производство.

извършена кражба на теАмфетамин в Балчик
левизор и компютърна
конфигурация. По случая На 27 декември в град полевия тест на наркое образувано досъдебно Балчик е спрян за про- тичното вещество ампроизводство.
/Б.Т./ верка лек автомобил фетамин. С полицейска

Кражба на ток
в Балчик

от служител към „Енерго
про мрежи“ АД, за неправомерно присъединяване
към електроразпределителната мрежа на „Енерго
про мрежи“ АД на адрес
гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж- юг“, собственост на И. Б., на 51 г. от
гр. Пловдив - известен

в гаражна клетка в град
Балчик. По данни на тъжителя е извършена кражба на сумата от 4 200 лева.
По случая е образувано
досъдебно производство.

ПТП в Балчик
На 25 декември, около
05:00 часа е получено съобщение за възникнало
ПТП с материални щети
в град Балчик. При извършената проверка за
употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита

проверка на частен имот,
находящ се във вилна зона
„Овчаровски плаж” в град
Балчик, обитаван от Т.Г.
(66 г.). В хода на проверката е установено неправомерно присъединяване
към
електропреносната
мрежа. По случая е образувано досъдебно производство.

мярка за срок от 24 часа
е задържан Д.Л. (24 г.)
от град Балчик. По случая е образувано бързо
полицейско производство.

Кражба от микробус в Балчик
На 3 януари, около 13:00
часа е получено съобщение за извършена кражба от микробус, паркиран в град Балчик. По
данни на тъжителя е извършена кражба на мъж-
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ка чанта с намиращите
се в нея лични документи, сумата от 15 евро
и 85 лева. По случая е
образувано досъдебно
производство по описа
на РУ МВР Балчик.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БАЛЧИК
П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 11
януари 2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:
1. Одобряване на разходите по сметосъбирането
и сметоизвозването, обезвреждането на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018
година, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за
УПИ VІ и промяна на улична регулация за урегулиран поземлен имот в кв. 32 по плана на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3. Разглеждане на заявление от Мелих Мехмедов
Хаджиев за учредяване право на пристрояване в гр.
Балчик, ул. „Ивайло” № 25
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4. Разглеждане на заявление от „ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи” АД за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в гр. Балчик, ул. „Самара”
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Разни
Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето
през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
ИЛИЯН СТАНОЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС-БАЛЧИК

Пиян и наркотизиран шофьор от
Балчик

На 4 януари, около 22:30
часа в град Балчик е
спрян за проверка лек
автомобил „Фолксваген”
с добричка регистрация.
При извършената проверка на водача на МПС за
употреба на наркотични
и упойващи вещества те-

стът отчита положителен
резултат за употребата на
метаамфетамин, амфетамин и канабис. С полицейска мярка за срок от
24 часа е задържан Д.И.
(23 г.) от град Балчик. По
случая е образувано бързо
полицейско производство.

2 години затвор и глоба от 5000
лева за мъж, държал наркотици с
цел разпространение
Окръжен съд - Добрич
наложи ефективно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години
при първоначален общ
затворнически
режим
на 42-годишен добричлия, след като го призна
за виновен в държане на
наркотици с цел разпространение. За извършеното
деяние мъжът ще плати и
глоба от 5000 лева.
Делото срещу 42-годишния Сезгин К. премина по
реда на съкратеното съдебно следствие, като първоначално наложеното му
наказание беше намалено
с една трета. Съдът приложи процедурата, след
като мъжът призна изцяло
вината си и изложените в
обвинителния акт факти и
обстоятелства.
По делото е установено,
че на 15 май миналата
година в Добрич, без надлежно
разрешително,
подсъдимият е държал с
цел разпространение високорискови наркотични
вещества - марихуана с
общо тегло 4.13 грама,
на стойност 24.78 лева и
амфетамин с общо тегло
19.03 грама, на обща стойност 570. 90 лева.
Той бил задържан, след

подаден сигнал на телефон 112 за това, че неизвестно лице продава
наркотици от микробус,
паркиран пред къща в
Добрич. Изпратените на
мястото полицаи открили
подсъдимия в микробуса,
като до него имало черна
найлонова торбичка с около 40 пликчета с амфетамин и електронна везна,
както и метална кутия от
парфюм, в която имало
0.15 грама марихуана и
празни найлонови пликчета. При обиск на мъжа
в него било намерено още
едно пликче с амфетамин.
Последвало претърсване
на апартамент, собственост на майката на подсъдимия, където били
открити още 3.98 грама
марихуана.
Пред съда 43-годишният
мъж изрази съжаление за
стореното и поиска полеко наказание. Той има 4
предишни присъди - 3 за
грабежи и една за кражба,
извършена при условията
на опасен рецидив.
Постановеният днес съдебен акт подлежи на обжалване и протест пред
Апелативен съд – Варна в
15-дневен срок.
/Б.Т./

