ОБЩЕСТВО

Съдът в Генерал Тошево ще гледа
дело срещу телефонен измамник
Районният съд в Генерал Тошево насрочи
за 16 февруари, от 10.00
часа наказателното дело
срещу 43-годишния Николай А. от град Ветово,
обвинен в две телефонни измами.
Според обвинителния
акт на 24 януари 2017

година в Генерал Тошево той се представил за
служител на криминална полиция и измамил
68-годишна жена, от
която получил 12 462
лева, 100 евро, 50 английски лири и около
19 грама златни накити.
Мъжът успял да заблу-

Постоянен пост на
ул.”Дунав” в гр.Балчик
На 14 февруари, около 21:30 часа по ул.
„Дунав” в град Балчик
е спрян за проверка
лек автомобил „Опел”
с добричка регистрация. При извършената
проверка на водача, същия представя СУМПС

издадено от Р. Полша.
След извършена експертна справка се установи, че документа е
неистински. С полицейска мярка за срок от 24
часа е задържан И.Г. (35
г.) от град Добрич.
/Б.Т./

Каварненски
криминално проявен
чупи автомобил в Балчик
На 10 февруари е получено съобщение за
увреждане на лек автомобил „Форд” с добричка регистрация, паркиран на ул. „Ропотамо” в
град Балчик. Установено е, че неизвестен
извършител е счупил
четири броя прозорци
и дясно странично ог-

ледало на автомобила.
От проведените ОИМ
и ПСД е установен извършителя на деянието,
криминално проявения
М.С. (30 г.) от град Каварна. Материалите по
случая са докладвани в
РП Балчик. По случая е
образувано досъдебно
производство.
/Б.Т./

Кара кола, въпреки
наложена забрана
На 12 февруари, около 16:00 часа по пътя
между с. Дропла и с.
Кремена, общ.Балчик,
е спрян за проверка лек
автомобил „Опел” с
добричка регистрация,
управляван от криминално проявения Н.И.
(28 г.) от с. Василево,
общ. Г.Тошево. При

извършената справка
в
информационните
масиви на МВР е установено, че водачът е
неправоспособен и управлява в едногодишен
срок, след влязло в сила
наказателно постановление. По случая е образувано незабавно полицейско производство.

Кражба на ток в
“Овчаровски плаж”
На 13 февруари е извършена проверка на
частен имот находящ
се във в.з. „Овчаровски
плаж” в град Балчик,
обитаван от И.И. (47г.).
В хода на проверката

е установено неправомерно присъединяване
към електропреносната мрежа. По случая е
образувано досъдебно
производство по описа
на РУ МВР Балчик.

Нередовен трактор
На 15 февруари, около
10:00 часа, в с. Чернооково, общ. Г.Тошево, е
спрян за проверка колесен трактор „ТК 80”,
управляван от С.С. (35
г.) от с. Дропла, общ.

Балчик. В хода на проверката е установено,
че МПС не е регистрирано по надлежния ред.
По случая е образувано
бързо полицейско производство.

66-годишен загина при
пожар в дома си в Балчик
На 17 февруари, около 18:25 часа е получено съобщение за пожар
в частен имот по ул.
„Струма” в град Балчик. Изпратените екипи на място успяват да
потушат огъня. Вследствие на инцидента на
място загива 66-годи-

шен мъж. По първоначални данни пожарът е
възникнал вследствие
на печка на твърдо гориво, която се е намира
в близост до леглото на
загиналия. По случая е
образувано досъдебно
производство по описа
на РУ МВР Балчик.

ди и 70-годишен мъж
от Генерал Тошево, от
когото взел 300 лева.
Повдигнатото срещу
подсъдимия обвинение
е за измамата в особено
големи размери, представляваща
особено
тежък случай и опасен
рецидив - престъпле-

ние, което се наказва с
лишаване от свобода от
3 до 10 години.
От 27 януари 43-годишният мъж е с мярка
за неотклонение „задържане под стража“, наложена му от Районен съд
- Генерал Тошево.
/Б.Т./

Крадла на кутии за
благотворителност
На 14 февруари в
Първо РУ МВР Добрич
се тъжи инициатор на
благотворителна кампания за събиране на
средства за скъпоструващо лечение на дете от
град Добрич.
По данни на тъжителя една от кутиите за
събиране на дарения,
поставена в търговски
обект по ул. „Орфей” в
град Добрич е била открадната.
Изпратени са полицейски екипи, които
след проведени оперативно издирвателни мероприятия и процесуално следствени действия
установяват извършителя на деянието.

На 15 февруари с полицейска мярка за срок
от 24 часа е задържана
35-годишната К.Г. от
град Добрич.
В хода на работа е установено, че жената е
съпричастна към извършени кражби на други
четири кутии от търговски обекти на територията на град Добрич.
Материалите по случая са докладвани в РП
Добрич.
Работата по установяване и документиране на цялостната
престъпна дейност на
задържаната продължава по описа на Първо
РУ МВР Добрич.
/Б.Т./
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Окръжен съд - Добрич не
призна наложена в Холандия
глоба на балчиклия
Добричкият окръжен
съд отказа да признае и
приведе в изпълнение
финансова санкция от
134 евро, постановена в
Холандия срещу мъж от
Балчик за шофиране с
превишена скорост. Глобата е била наложена на
6 април 2016 година с
акт на Полицията в Брабант - Югоизток, Холандия.
47-годишният
Юлиян Ж. обаче твърди, че не е пребивавал в
Холандия и съответно
никога не е притежавал и не е бил наемател
на превозно средство с
визирания в акта регистрационен номер.
С оглед на неговите
твърдения Окръжният
съд в Добрич двукратно
по надлежния ред е из-

искал от компетентния
орган на издаващата
държава информация
за това по какъв начин
е установено, че именно
българският гражданин
Юлиян Ж. от Балчик е
собственик или ползвател на превозното средство, с което е допуснато пътното нарушение и
по какъв начин той е бил
информиран за започналото срещу него административно производство.
Изисканата
допълнителна информация по
делото не е получена,
поради което съдебният състав прецени, че са
налице предпоставки за
постановяване на отказ
от признаване и изпълнение на наложената на

мъжа санкция. Междувременно в хода на делото Окръжният съд е
извършил и множество
справки в България, от
които е видно, че Юлиян
Ж. не е правоспособен
водач, не е собственик
на МПС и няма данни
да е напускал пределите
на страната.
В мотивите към решението си съдът посочва
още, че към изпратеното
от Холандия удостоверение за прилагане на
принципа на взаимно
признаване на финансовите санкции, наложени
в държави - членки на
Европейския съюз, не е
приложен постановеният срещу балчиклията
полицейски акт.
/Б.Т./

Геолози откриха нов континент

Възпитаници на Езикова
гимназия гостуваха в
Районен съд - Добрич

Геолози идентифицираха нов континент
източно от Австралия в
Тихия океан и го нарекоха Зеландия, съобщи
в. „Дейли мейл“.
Ако бъде официалиДесетокласници
от цията, че непълнолетните
зирано
съществуването
Езикова гимназия „Гео могат да сключват брак

Милев“ посетиха Районен
съд - Добрич, където се
запознаха с основните съдебни процедури с участието на деца. Лекцията
пред гимназистите изнесе
Албена Колева, съдия от
гражданската колегия на
Районния съд. Тя обясни
пред учениците разликите между гражданските
и наказателни дела, правата на децата в двата
вида производства и даде
информация за органите,
които могат да им предложат подкрепа и защита.
Младежите научиха още
къде застават страните по
делото в съдебната зала
при граждански и наказателни дела и какви са
правилата за явяване пред
съда на малолетни и непълнолетни.
По време на визитата си в Районния съд
гимназистите получиха
възможност да влязат в
ролите на съдия, ищец и
ответник по гражданско
дело за издръжка на дете
след развод на родителите.
Учениците проявиха
интерес и към информа-

само след разрешение
от Районния съд, който
трябва да прецени дали са
налице важни причини,
които налагат това. Младежите се интересуваха и
от съдебните процедури,
по които се прави отказ от
бащинство.
В залата бяха поставени и много други въпроси, като например как
се защитават правата на
деца, станали жертви на
насилие и каква е процедурата за извеждането
им от биологичните семейства. В отговор съдия
Колева подчерта, че всеки
непълнолетен има право
на адвокат и да бъде разпитан пред психолог. Тя
допълни, че скоро в Съдебната палата на Добрич
ще бъде обособена т. н.
„синя стая“ - специализирано помещение за щадящо изслушване на деца
пред съда. Целта е да се
избегне допълнителният
стрес за деца-жертви на
насилие или свидетели
на престъпление, както и
при изслушването на деца
в граждански спорове за
родителски права. /Б.Т./

му, това ще е най-малкият континент на Земята. Площта му е 4,9
милиона квадратни километра, но 94 процента от нея е под вода.
В зоната около новия
континент може да има

изкопаеми горива на
стойност десетки милиарди долари.
Земната маса обхваща както Нова Зеландия, така и френската
задморска територия
Нова Каледония.

