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Пиян шофьор – в Балчик

На 14 февруари, около 21:00 часа по ул. „Христо Ботев” в град Балчик е спрян за проверка лек автомобил
„Мерцедес” с добричка регистрация. При последвалата
проверка за употреба на алкохол с техническо средство,
цифровата индикация отчита наличието на 1,76 промила
в издишания от водача въздух. С полицейска мярка за
срок от 24 часа е задържан Г.Й. (61 г.) от град Балчик. По
случая е образувано бързо полицейско производство.

Пиян шофьор - в с.Оброчище

чено съобщение от С.Х., на 78 г. от гр. Генерал Тошево,
за това, че на 24.01.2016г., около 14:00 часа на домашния
й телефон, се обадил мъж, който се представил за племенника й, като същият я въвел в заблуждение, че са му
нужни 8500 лева на заем. Около 15:00 часа, същата предава в дома си 8500 лева на непознат мъж. По случая е
образувано досъдебно производство. При проведени
ОИМ от служители на РУ Генерал Тошево и РУ Балчик
е установен извършителят на горепосочената измама –
В.Р., на 48 г. от гр.Силистра, живущ в гр.Балчик, който в
съучастие с неустановено до момента лице от с.гр. е извършил още две измами на територията на гр. Генерал
Тошево. Работата по изясняване и документиране на цялостната престъпна дейност на лицето продължава.
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На 14 февруари, около 20:30 часа в с. Оброчище, обл.
Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес”
с добричка регистрация. При последвалата проверка за
употреба на алкохол с техническо средство, цифровата
индикация отчита наличието на 1,39 промила в издишания от водача въздух. С полицейска мярка за срок от 24
часа е задържан Г.Г. (26 г.) от с. Оброчище. По случая е
На 30 януари, около 22:45 часа по ул. „Черно море” в
образувано незабавно полицейско производство.
град Балчик, автопатрул спират за проверка лек автомобил „Опел” с добричка регистрация. При извършената
Безследно изчезналите
Преди години Добрич
На 11 февруари, около 18:30 часа в района на ул. „Пано- проверка за употреба на алкохол с техническо средство,
рамен път” град Балчик е извършена проверка на И.А. (29 цифровата индикация отчита наличието на 1,22 промила в от област Добрич, които бе наречен Бермудски
издишания
от
водача
въздух.
С
полицейска
мярка
за
срок
г.), М.А. (30 г.) и Р.А. (30 г.), и тримата от град Балчик. В
са били издирвани през триъгълник, заради мнохода на проверката са открити и иззети по надлежния ред от 24 часа е задържан Й.Й. (29 г.) от град Балчик. По миналата година, са би- гобройните случаи на
случая
е
образувано
бързо
полицейско
производство.
полиетиленови пликчета със суха тревна маса около 50

Автопатрул в Балчик редовно проверява за алкохол

Полиетиленови пликчета

грама, бяло вещество на бучки около 20 грама и кафяво
прахообразно вещество около 1 грам. При последвалия
полеви тест, сухата тревна маса реагира на наркотичното
вещество канабис, бялото вещество реагира на амфетамин
и кафявото вещество реагира на хероин. Тримата мъже са
задържани за срок от 24 часа в РУ МВР Балчик. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Откраднати климатици
На 11 февруари, около 13:30 часа е получено съобщение за извършена кражба от къща, намираща се на
територията на с. Челопечене, обл. Добрич. Установено
е, че чрез демонтаж неизвестен извършител е извършил
кражба на три броя външни тела на климатични системи. По случая е образувано досъдебно производство
по описа на РУ МВР Каварна.

Кражба в с.Храброво
На 3 февруари, около 08:35 часа е получено съобщение за извършена кражба от частен имот, намиращ се на
територията на с. Храброво, обл. Добрич. Установено
е, че за времето от 22:00 часа на 2 февруари ди 08:00
часа на 3 февруари чрез взлом на водна врата неизвестен извършител е проникнал в къщата. По данни на тъжителя е извършена кражба на телевизор, мобилен телефон и преносим компютър. След предприетите оперативно издирвателни мероприятия от служителите на РУ
МВР Балчик са установени извършителите на деянието.
С полицейска мярка за срок от 24 часа са задържани Д.Г.
(25 г.) от с. Одърци, обл. Добрич и Г.Г. (31 г.) от с. Стожер, обл. Добрич. Работата по случая продължава в условията на бързо полицейско производство по описа на
РУ МВР Балчик.

Телефонен тероризъм в с.Пряспа
На 27 януари, в 17:50 ч., в РУ Балчик е получено съобщение от К.И., на 85 г. от с.Пряспа, за това, че на 27.01.2016г.,
около 12:00 часа на домашния й телефон, се обадил мъж,
който се представил за внука й, като същият я въвел в заблуждение, че й е изпратил колетна пратка и са му нужни
3000 лева, за да я освободи, за което ще изпрати куриер.
Около 17:00 часа, същата предава 3000 лева на непознат мъж
пред дома си. Същият се е придвижвал с бял автомобил. По
случая е образувано досъдебно производство.

Крадено злато
На 21 януари, след проведени ОИМ от служители на РУ
Балчик, е установен извършителя на кражба на златни накити от частен дом в гр.Балчик, извършена на 04.01.2016г. –
Д.К.(34 г.) от същия град. Част от вещите са предадени доброволно от лицето. Установено е, че същият е извършител и
на други две престъпления, регистрирани през 2015г., по
които има образувани досъдебни производства в РУ Балчик. Работата по изясняване и документиране на цялостната
престъпна дейност на лицето продължава.

Кражба в с.Соколово

ПТП по път II-97

На 31 януари, около 18:50 часа е получено съобщение за
възникнало ПТП по път II-97 в района на ветеринарната
клиника в град Добрич с материални щети, без пострадали.
На място е установено, че водач на лек автомобил „Фиат” с
добричка регистрация поради навлизане в лентата за насрещно движение удря насрещно движения се автомобил
„Опел” с добричка регистрация и напуска ПТП. Малко
по-късно автопатрул установяват и спират лекия автомобил „Фиат”. Извършената проверка за употреба на алкохол
с техническо средство на водача на автомобила констатира
наличието на 2,83 промила алкохол. С полицейска мярка за
срок от 24 часа е задържан М.Д. (44 г.) от град Добрич. По
случая е образувано бързо полицейско производство.

Тероризъм и по пощата
На 5 декември 2015 г. в РУ МВР Каварна се тъжи К.К.
(70 г.) от с. Белгун, обл. Добрич. По данни на тъжителя на
4 декември по пощата е получил плик с писмо, чрез което
му е поискана сумата от 500 000 евро под заплаха за живота му и този на семейството му. На 29 януари 2016 г. е
проведена специализирана полицейска операция при която са установени и иззети по надлежния ред 5 мобилни
телефона, включително и този от който са изпращани текстови съобщения, 6 броя СИМ карти, множество компютърни конфигурации, флаш памети и принтери. Установен е и извършителя на деянието Б.С. (53 г.) от с. Белгун.
Същия прави пълни самопризнания за деянието. Работата
по случая продължава по описа на РУ МВР Каварна.
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Комисията за защита от дискриминация ще има изнесена приемна за граждани в Община Балчик на 17 февруари от 10.00 до 12.00 ч. КЗД е специализиран орган,
призван да провежда държавната политика в областта
на равните възможности и равното третиране на всички
граждани на територията на Република България.
Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават
причина за неравенство, привилегии или каквито и да
било други прояви на нетолерантност. Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са
били обект на дискриминационни действия, тези които
се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация, и им оказва методическа помощ при подаване
на жалби, сигнали, ако това е необходимо.
/Б.Т./
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На 26 януари, след проведени ОИМ от служители на
1. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за
РУ Балчик, е установен извършителя на кражба от частен дом в с. Соколово, извършена в края на декември периода от 15.02.2016 г. до 10.03.2016 г., както следва :
1. Пл."Рибарски" - до автобусни спирки.
2015г. – Д.Ю.(22 г.) от същото село. Част от вещите са
2. Център - до овтоспирка пл."21-ви септември"
иззети по воденото досъдебно производство.
3. Пред мебелна къща "Круни"
4. Пл."Възраждане" - до автобусната спирка
На 26 януари, в 03:15 часа в РУ Каварна е получено
5. Кв."Балик"- общински пазар
съобщение от С.С. (70 г.), за това, че около 03:10 ч. на
6. Кв."Балик" - до автобусна спирка /пред сладкарница
същата дата неизвестен извършител е счупил 2 бр. про- "Шоколино"/
зореца с размери 1,4 м. х 1 м., двоен стъклопакет, монти7. Кв. "Балик" - пред търговски комплекс "Форум"
ран на ПВЦ дограма на частен дом в гр.Каварна. По
8. Кв. "Левски" - до автоспирка /"Акапулко"/
случая е образувано досъдебно производство.
2. Такса за ползване на местата в горепосочения
период не се заплаща.

Проникване и през дограма

Силистренец, живеещ в
Балчик – телефонен терорист

На 26 януари, в 11:00 ч., в РУ Генерал Тошево е полу-

Николай АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

ли 23-ма. От тях четирима са били открити.
Работата по издирване
на безследно изчезналите лица продължава, като периодично се провеждат мероприятия по установяването им, извършва сеанализ на получените резултати и се набелязват нови мероприятия за изпълнение, съобщават от Областната дирекция на МВР. Дейността, свързана с безследно изчезналите, продължава да бъде на постоянен контрол от страна на
ръководството и сектор
ПКП при ОД МВР Добрич, уверяват оттам.
През 2015 г. са обявени за общодържавно издирване 492 лица, от тях
299 са установени, а общият брой на издирените е 484. Установени и задържани са и две лица с
Европейска заповед за
арест от страни членки
на ЕС. За сравнение,
през 2014 г. са обявени за
издирване 484 лица, от
които 278 са открити. Общият брой на издирените е бил 524.

безследно изчезнали хора през последните няколко десетилетия. Проблем, който близките поставят пред всяко ново
ръководство на МВР, но
без осезаем резултат.
През 2007 г. тогавашният
главен секретар на МВР
Илия Илиев оповести, че
за последните 18 години
за издирване в полицията в Добрич са били обявени 53-ма души. От тях
36 са установени. Някои
избягали от органите на
реда или от близките си.
Други бяха открити мъртви. Трупът на 82-годишния Васил Иванов бе
намерен в кладенец.
Костите на най-отдавна
изчезналия в региона - 53годишния Богомил Маринов Христов, който бе
в неизвестност от 10 ноември 1989 година, бяха
намерени в землището на
тервелското село Главанци. Впоследствие бе установено, че той е убит
от съпругата си и брат й.
Трупът на Марияна Иванова Илиева също бе открит и бе изяснено, че тя
е убита от съпруга си То-
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шко Илиев. За останалите 17 лица, които тогава
трябва да са били на възраст от 18 до 35 години,
търсенето продължаваше. Новите данни показват, че броят на безследно изчезналите от областта през последните няколко години продължава да се увеличава.
Сред тях е и Силвия от
село Одринци, която изчезна на 12-годишна възраст през 2011 г. В неизвестност от януари 2014
г. е и 16-годишната тогава Каролина Ангелова
Илиева от с. Оброчище.
В началото на януари бе
открита мъртва в канала
на семейния гараж 54-годишната Руска Димитрова, която бе в неизвестност от 26 април миналата година. За убийството й е задържан нейният син Тодор. От разкритите от полицията случаи на безследно изчезнали само за един бе доказано отвличане – на
похитения навръх именния му ден през 2005 година Иван Иванов, син на
бизнесмена Йордан Иванов, известен като Данчо Поничката.
Станислава
КРЪСТЕВА
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Остра сърдечна недостатъчност, а не ударът с лопата, е причината за смъртта на 60-годишния Красимир Иванов от с. Кранево. Това е заключението на съдебния медик д-р Димитър Димитров. То е потвърдено и от
тройна съдебно-медицинска експертиза. Тя е била назначена от
окръжния прокурор Пламен Николов по настояване на близките.
Според първоначалната полицейска информация, миналата събота - 30 януари, около 23,15 часа е получено съобщение за възникнал скандал пред хотелски
комплекс в с. Кранево. Установено е, че около 23,00 часа е възникнал скандал между 50-годишния
Я.Д. (50 г.) от с. Оброчище и К.И.
от с. Кранево. Вследствие на това
Я.Д. нанася удари с лопата и убива на място К.И. Извършената
проверка за употреба на алкохол
на Я.Д. констатира наличието на
1,76 промила. Уведомена е Окръжна прокуратура град Добрич.
По случая е образувано досъдебно производство.
Според хора от Оброчище, Янко, който е от ромски произход,
не е избухлив. Работи като общ

работник в Кранево. „Баща ми не
беше агресивен, дори и да се скара с някой, никога не е посягал”,
казва пред varna.utre.bg 18-годишният син на Красимир Мариан,
който има двама братя – на 12 и
20 години. „Става въпрос за един
удар с плоската част на лопата.
Той е бил по челото на починалия и не е довел до счупване на
кост или череп, нито до травма,
която може да причини смъртта,
а само до разкъсно-контузна рана
на челото”, коментира пред
Topnovini.bg окръжният прокурор Пламен Николов.
50-годишният Янко обяснил,
че е бил хванал лопатата с една
ръка, много близо до металната
част и силата на удара е била малка. Заключението на съдебния лекар е, че Красимир е починал в
резултат на инфаркт. Защо го е
получил и дали има връзка с удара
с лопата, е трудно да се прецени,
обясни окръжният прокурор. Категорично ясно е обаче, че
смъртта не е настъпила вследствие на удара. Ако не беше инфарктът, Красимир щеше да е жив,
каза още Николов. Тъй като близките не приемали заключението

на съдебния лекар, са настояли за
тройна съдебно-медицинска експертиза. „Разпоредих такава експертиза, без трупът да бъде погребан, за да се избегне впоследствие необходимостта от ексхумация. Тройната експертиза категорично потвърди заключението
на единичната”, каза Пламен Николов. След приключването й,
трупът е бил предаден на близките. Вчера Красимир е бил погребан в с. Кранево. Изчакват се единствено хистологичните изследвания. Взет е материал и е предаден
на специалисти хистолози. Резултатите се очакват в рамките на
около седмица.
По случая е образувано досъдебно производство. То е започнало като причиняване на смърт,
но какво точно ще е обвинението, което ще се повдигне на Янко,
тепърва предстои да се прецени.
След като е установено, че ударът с лопата не е пряката причина за смъртта, мярката за неотклонение на 50-годишния мъж е
променена от „задържане под
стража” в по-лека „подписка” и
той е освободен от ареста.
Станислава КРЪСТЕВА

