ЗАКОН И РЕД

Магистрати и съдебни служители
даряват средства за лечението
на младеж в будна кома

5-11 януари 2017 г.

5

Глоба за нарушителя от с.Църква

На 28 декември е получено съобщение за извършено дребно хулиганство в с. Църква, общ. Балчик. Установено е, че И.И. (51 г.) от с. Църква е изрекъл оскърбителни
реплики и закани срещу живота на 14-годишно момче от с. Църква. Деянието е
извършено на всеослушание в присъствието на повече хора и на публично място в
центъра на селото, с което е нарушен общественият ред и спокойствие. По случая
е съставен акт по УБДХ. На свое заседание РС Балчик налага на извършителя адВсеки може да изпрати министративно наказание „глоба”.
есемес към единния дарителски номер 17 777 с
името на младия мъж и След проведени оперативно издирвателни мероприятия и процесуално- следствени
така да помогне за лече- действия от служители на РУ МВР Балчик са установени извършителите на серия
кражби от имоти на територията на с. Дъбрава, общ Балчик. Извършителите на дението му.
Официалният сайт янията са криминално проявените С.М. (18 г.) и непълнолетния Д.И., и двамата от
на DMS платформата съ- с. Дъбрава. В хода на работа е установено, че двамата са извършители на взломна
общава, че на 22 декември кражба на 55 литра домашна ракия и 10 кг. телешко месо от частен имот; два броя
НЗОК е издала формуляр прасета, женско теле, конска амуниция и около 600 кг царевица от частен имот;
за планирано лечение S2, мотофреза и мъжки черен кон от частен имот. С полицейска мярка за срок от 24
с който разходите за тера- часа С.М. е задържан в РУ МВР Балчик. Материалите са докладвани в РП Балчик.

Големи кражби в с.Дъбрава

Магистрати и съдебни
служители от Добрич се
включиха в дарителската
кампания в подкрепа на
26-годишния Илко Панайотов, който е в будна
кома след претърпяна
катастрофа и се нуждае
от средства за лечение в
чужбина.
Благотворителната акция бе подета от членовете на Регионалната секция
към Националното сдружение на съдебните служители при Районен съд
- Добрич. В навечерието
на Коледа те организираха
тържество за децата на работещите в Районния съд,

по време на което се изработиха коледни картички
и сурвакници. Произведенията бяха продадени с
цел събиране на средства
за подпомагане лечението на Илко. Благотворителната инициатива беше
подкрепена от съдии, прокурори, държавни съдебни изпълнители, съдии
по вписванията и съдебни служители, които се
включиха с допълнителни
дарения.
В помощ на Илко бяха
събрани общо 1000 лева,
които вече са преведени
по откритата на негово
име дарителска сметка.

Младият добричлия
е претърпял катастрофа
през август 2014 год. и
оттогава е в будна кома.
Вече е преминал през
множество лечения и рехабилитации в България,
но състоянието му остава
почти непроменено. По
тази причина родителите
му са започнали да правят запитвания за лечение
в чужбина и са получили
положителен отговор от
клиника в Германия, която
е готова да приеме Илко за
3-месечно лечение и интензивна рехабилитация.
На негово име е открит и
DMS номер - DMS ILKO.

пията на Илко ще бъдат
покрити.
Ангажимент
на семейството остават
разходите за път и придружител. Все още няма
яснота ще се наложи ли
извънболничен престой и
колко продължителен ще
е той. Транспортирането на Илко до болницата
трябва да се извърши с
линейка, което ще струва
6000 евро в двете посоки. Семейството трябва
да преведе на болницата
и 13 500 евро доплащане
за придружител. Към 22
декември в дарителската
сметка на Илко е имало
около 34 000 лева. Необходими са още 6000 лв. за
осигуряване на транспорт
до болницата и доплащане за придружител. /Б.Т./

Потвърдиха ареста на
86 пътни превозни
рецидивист, разследван средства са проверени
за две кражби
за четири часа
Състав на Добричкия ок- в която имало 320 лева и
при извършена
ръжен съд потвърди за- лични вещи.
държането под стража на Мъжът обжалва опредеспециализирана
Г. Станков, разследван за лението, с което Районен
полицейска операция
две кражби, извършени съд - Добрич му е налопри условията на опасен
рецидив и продължавано
престъпление. 27- годишният добричлия е привлечен като обвиняем за това,
че на 28 април тази година от гараж в Добрич е
откраднал моторен трион,
перфоратор и ръчен циркуляр, на обща стойност
421 лева. Седмица по-късно - на 6 май, от бетонов
перваз на заложна къща
в областния град той е
отнел и чантичка от плат,

жил най-тежката мярка за
процесуална принуда.
Окръжен съд - Добрич,
след като се запозна с
материалите по делото, с
атакувания съдебен акт и
аргументите на страните
прецени, че той е правилен и законосъобразен и
го потвърди. Определението на въззивния съд е
окончателно.
Досега Г. Станков е осъждан 5 пъти за кражби и обсебване.
/Б.Т./

България запазва квотите
си за улов на калкан и
цаца и през 2017 г.
През 2017 година квотата
за улов на калкан в Черно море остава 43,2 тона.
Квотата за цаца и през
следващата година ще
бъде отново 8032,5 тона.
Това стана ясно по време
на Съвета на Европейския
съюз по земеделие и рибарство в Брюксел, съобщиха от МЗХ. България и
Румъния са двете държави
членки на ЕС, извършващи риболов в Черно море.
Поради тази причина общата квота за улов на калкан от 86,4 тона е разпределена по равно, а именно
по 43,2 тона за България
и Румъния. Квотата за
улов на цаца за ЕС е 11475
тона, като страната ни

получава 8032,5 тона, а
Румъния 3442,5 тона за
2017 г. [ X ] Your browser
does not support the video
tag. България ще продължи политиката, приета
през 2016 г. за предотвратяването на незаконният,
недеклариран и нерегулиран риболов (ННН), който
ощетява риболовците. В
тази връзка страната ни
ще следва и амбициозния
подход, приет през 2016 г.
за регистриране на целия
улов, включително и този
под 50 кг. в дневници, декларации за разтоварване
и документи за продажба
от всички оторизирани
кораби.
24 часа

Телефонен тероризъм в с. Сенокос

На 22 декември, около 13:50 часа се тъжи 89-годишен мъж от с. Сенокос, общ.
Балчик. По данни на тъжителя, около 10:30 часа, е получил обаждане на домашния
си телефон от непознат мъж, представящ се за служител на МВР. Чрез въвеждане
в заблуждение, мнимият полицаи поисква сума пари и злато с цел залавяне на
телефонни измамници. Около 11:00 часа потърпевшия предава пред входа на къщата си сумата от 3 650 лева на непознат мъж. По случая е образувано досъдебно
производство по описа на РУ МВР Балчик.

Автомобилна саморазправа

На 21 декември, около 13:30 часа на главен път I-9 в района на с. Оброчище, общ.
Балчик, полицейски служители установяват и задържат А.М. (32 г.) водач на лек
автомобил „БМВ” с варненска регистрация. Същият с помощта на „мачете” нанася
удари по кабината на товарен автомобил „Мерцедес” със софийска регистрация.
От проведените оперативно- издирвателни мероприятия е установено, че е възникнала конфликтна ситуация между водачите на двете МПС на територията на ОД
МВР Варна. Водачът на лекия автомобил е последвал товарния и на кръстовището
на с. Оброчище и с. Рогачево водачът на лекия автомобил е настигнал и увредил
каросерията на товарния автомобил. По случая е образувано бързо полицейско
производство срещу А.М. по чл. 325, ал.1 от НК.

Крадат по два телевизора
едновременно

На 20 декември, около 10:30 часа е получено съобщение за извършена кражба от
частен имот на територията на с. Кранево, общ. Балчик. Установено е, че за времето от 28 август до 20 декември, неизвестен извършител е проникнал в къщата.
По данни на тъжителя е извършена кражба на два броя телевизори. По случая е
образувано досъдебно производство.

Упоен шофьор от с.Оброчище

На 20 декември, около 13:00 часа, в с. Оброчище, общ. Балчик е спрян за проверка лек автомобил „БМВ” с добричка регистрация. При извършената проверка на
водача на автомобила за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за употреба на наркотичните вещества метаамфетамин
и амфетамин. С полицейска мярка за срок от 24 часа е задържан Б.Б. (24 г.) от с.
Оброчище. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Пиян шофьор от Балчик

На 24 декември, около 23:05 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 1,97 промила
в издишания от водача въздух. С полицейска мярка за срок от 24 часа е задържан
В.Н. (26 г.) от град Балчик. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Кражба на дърва

Във връзка с подобряване обстановката по
БД, за времето от 15.00
часа до 19.00 часа на
28.12.2016 г. на територията на Второ РУ-Добрич при ОДМВР – Добрич се проведе СПО с
участието на служители от Първо, Второ РУДобрич, Балчик, Ген.
Тошево, Тервел, Албена, СПП и СООРТП
при ОДМВР - Добрич.
Резултатите са както
следва:
Брой проверени ППС
- 86 бр.
Общ брои установени
нарушения - 45 бр.
Колани - 13 бр.
Алкохол под 1,2 промила - 1 бр.
Нередовни пътни доку-

менти - 6 бр.
Техническа неизправност - 5 бр.
Видеоклипове направени с TFR1-M
- 6 бр.
Неправо спо собно ст
- 4 бр.
Гражданска отговорност – 3 бр.
Други
нарушения
– 7 бр.
Взето отношение:
Съставени АУАН по
ЗДвП – 11 бр.
Съставени глоби с фиш
- 23 бр.
Наложени ПАМ по чл.
171 т. 1 - 1 бр.
Наложени ПАМ по чл.
171 т.2 - 5 бр.
Образувани при СПО
досъдебни производства – 0 бр.
ОД на МВР - Добрич

На 21 декември, около 12:30 часа при съвместна проверка на служители на ДЛС
Балчик и служители на РУ МВР Албена в с. Оброчище, общ. Балчик са установени
0,5 м3 дърва за огрев без редовно писмено позволение за транспортирането им. В
хода на проверките в момент на транспортиране на дърва е спрян и криминално
проявеният И.Й. (48 г.), който превозва 2м3 дърва за огрев от дървесен вид череша,
без надлежно разрешително за транспортирането им. По двата случая са образувано досъдебни производства.

Трима крадци от с.Българево.

На 27 ноември е получено съобщение за извършена кражба на четири броя гуми
ведно с джанти от лек автомобил „Мерцедес”, паркиран пред частен имот на територията на с. Българево, общ.Балчик. След проведени оперативно- издирвателни
мероприятия и процесуално-следствени действия са установени извършителите на
деянието М.Я. (20 г.) и криминално проявените П.В. (21г.), и П.Б. (17 г.), и тримата
от с. Българево. Вещите, обект на посегателството, са върнати на собственика..
Работата по установяване и документиране на цялостната престъпна дейност на
извършителите продължава.

Умишлен палеж в Балчик

На 16 декември, около 20:45 часа е получено съобщение за пожар в частен имот
на територията на град Балчик. Установено е, че Г.Б. (55 г.) от град Балчик влиза
в къщата, облива стаите със запалителна течност, след което я запалва и напуска местопроизшествието. Вследствие на палежа, къщата е напълно изгоряла. От
проведените оперативно издирвателни мероприятия от полицейските служители,
извършителя на деянието е установен и задържан за срок от 24 часа. За случая е
уведомена прокуратурата. Образувано е досъдебно производство.

В Балчик пушат най-много
цигари“Golden gate”

На 13 декември, около 18:10 часа е извършена проверка на магазин за хранителни
стоки в град Балчик. В хода на проверката в търговския обект са установени 180
къса цигари без акцизен бандерол от марката “Golden gate”. Работа по случая продължава.

