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На 7 март в РУП Бал-
чик е получено съоб-
щение за извършена
кражба от търговски
обект, находящ се във
вилна зона „Овчаровс-
ки плаж” в град Балчик.
По данни на тъжителят

Êðàæáè â Áàë÷èê
е извършена кражба на
120 бутилки алкохол,
домашни потреби и
електрически инстру-
менти. По случая е об-
разувано досъдебно
производство по описа
на РУП Балчик.

На същата дата е полу-
чено съобщение за извър-
шена кражба от частен
дом в град Балчик. По дан-
ни на тъжителката е извър-

шена кражба на сума па-
ри и видеокамера. По слу-
чая е образувано досъде-
бно производство по
описа на РУП Балчик.

Êðàæáà íà òåëåíà îãðàäà
Районен съд – Балчик

разгледа на 07.03.2013 г.
наказателното дело сре-
щу 34-годишния Л. Кр.
Л. от гр. Балчик.

Той се признава за ви-
новен в това, че на
20.02.2013 г. в с. Брясто-
во, община Балчик, чрез
използване на техниче-

ско средство -  клещи и
товарен автомобил
„Форд Транзит”, е отк-
раднал чужди движими
вещи – 150 м телена ог-
радна мрежа на стой-
ност 302,23 лв. от владе-
нието на гражданин на
гр. Балчик.

Открадната вещ не се

намирала под постоянен
надзор. Тя е била възс-
тановена на пострада-
лия, в рамките на досъ-
дебното производство.

За извършеното прес-
тъпление подлежи усло-
вно лишаване от свобо-
да за срок от 3 месеца с 3
години изпитателен срок.

Íåïðàâîìåðíî
ïîëçâàíå íà âîäà

Районен съд  Балчик
разгледа на 05.03.2013  г.
наказателното дело сре-
щу 32-годишния С. Ах.
С. от гр. Балчик.

Той се признава за ви-
новен в това, че на
25.04.2012 г. в дворно мя-
сто в гр. Балчик, собст-
веност на 77-годишен
мъж, е осъществил  не-
правомерно присъеди-
няване към водоснабди-
телната система на
„ВиК” ЕООД гр. Доб-
рич, като е създал усло-
вия за непълно отчита-
не на потребената вода.

За извършеното пре-

стъпление Районна про-
куратура  Балчик, пред-
лага да бъде наложено
на С. С. наказание про-
бация с две пробацион-
ни мерки  задължител-
на регистрация по нас-
тоящ адрес за срок от 6
месеца и задължителни
периодични срещи с
пробационен служител
за същия период.

32-годишният е деклари-
рал с подписа си в постиг-
натото с държавното об-
винение споразумение, че
е съгласен с него и се отка-
зва от разглеждане на де-
лото му по общия ред.

Около 22:30 часа на 2
март, в град Балчик, ав-
топатрул спират за про-
верка лек автомобил
„Опел”, управляван от
С.С. (35г.) от град Балчик.
От последвалата провер-
ка за алкохол цифровата
индикация отчита нали-
чието на 2.06 промила в

Ïèÿí øîôüîð
издишания от водача
въздух. Взета е кръвна
проба за химическо изс-
ледване по надлежния
ред. С полицейска мяр-
ка за срок от 24 часа, во-
дача на МПС е задържан
в РУП Балчик. По случая
е образувано бързо по-
лицейско производство.

Äúðæàíå íà ìàðèõóàíà
Районен съд  Балчик,

разгледа на 26.02.2013  г.
предложеното от Ра-
йонна прокуратура
Балчик, постановление
за наказване по админи-
стративен ред на 21-го-
дишния Ю. Ат. Д. от гр.
Варна.  Държавното об-
винение иска той да бъ-
де признат за виновен в
това, че на 10.07.2012 г. в
курортен комплекс е
държал високорисково
наркотично вещество
марихуана, с нетно тег-
ло 0,53 гр. на стойност
3,18 лв. С оглед чистото
му съдебно минало, на-
правените от него само-
признания, младата му
възраст и ниската стой-

ност на престъплението,
прокуратурата намира,
че е налице маловажен
случай. Предвид това и
факта, че с престъпле-
нието не са причинени
щети, държавното обви-
нение предлага той да
бъде освободен от нака-
зателна отговорност и
санкциониран по адми-
нистративен ред.

Според прокурорс-
кото постановление, на
10.07.2012 г. Ю. Д. и не-
гов приятел са посети-
ли курортен комплекс
„Албена”, за да се ви-
дят със свой приятел
там. На излизане от
комплекса след среща-
та, полицаи спрели за

проверка лекия авто-
мобил, управляван от
другото лице. Устано-
вено било, че подсъди-
мият няма документ за
самоличност и той бил
отведен за справка в
полицейското управле-
ние. След извършен
обиск там, в бельото
му било открито по-
лиетиленово пликче с
тревна маса, което реа-
гирало при направения
полеви тест на канабис.
За него Ю. Д. дал обяс-
нение, че го е закупил
от неизвестно лице от
гр. Варна. Назначената
физико-химична екс-
пертиза установила, че
това е марихуана.

Районен съд  Балчик на-
срочи дело срещу 67-годи-
шния Л. А. Ч. Той е граж-
данин на Великобритания,
постоянно пребиваващ у
нас и живеещ в с. Оброчи-
ще, община Балчик.

По силата на сключе-
ното с държавното об-
винение споразумение
той се признава за вино-
вен в това, че на
11.02.2013 г. около 16,30
ч. по главен път от ку-
рортен комплекс Албе-
на в посока с. Оброчи-
ще, е управлявал лек ав-
томобил „Форд” с кон-
центрация на алкохол в
кръвта над 1,2 промила,
а именно  2,04 промила,
установено по надлеж-
ния ред с протокол за

Ïîäñúäèì àíãëè÷àíèí
химическа експертиза
за определяне на кон-
центрация на алкохол
или друго упойващо ве-
щество в кръвта.

Предлага се, Л. Ч. да
бъде наказан за извър-
шеното престъпление с
наказание пробация.
Иска се да му бъдат на-
ложени две пробацион-
ни мерки: задължителна
регистрация по насто-
ящ адрес за срок от 6
месеца и задължителни
периодични срещи с
пробационен служител
за същия период. Пред-
лага се също той да бъ-
де лишен от  право да
управлява моторно-
превозно средство за
срок от 6 месеца.

Ïèÿí øîôüîð îò ñ. Áàòîâî
Районен съд  Балчик

насрочи дело срещу 48-
годишни Бл. Р. Ст. от гр.
Батово, община Балчик.

Той се признава за
виновен в това, че на
13.02.2013 г. по главен
път в посока гр. Варна
за с. Рогачево, е управ-
лявал лек автомобил
„Фолксваген Голф” с
концентрация на алко-

хол в кръвта над 1,2
промила, а именно  2,99
промила, установено
по надлежния ред с
протокол за химическа
експертиза за определя-
не на концентрацията
на алкохол.

Предлага се, на Бл.
Ст. да бъде наложено
наказание пробация с
две пробационни мер-

ки: задължителна ре-
гистрация по настоящ
адрес за срок от 6 ме-
сеца и задължителни
периодични срещи с
пробационен служи-
тел за същия период.
Иска се той да бъде ли-
шен от  право да упра-
влява моторно-прево-
зно средство за срок
от 6 месеца.

Åôåêòèâíè ïðèñúäè
çà êàâàðíåíöè

Районен съд – Балчик,
наложи наказание 2 годи-
ни лишаване от свобода
при строг режим на 28-го-
дишния Исм. Р. Х. и 26-
годишния Ж. Д. М. от гр.
Каварна. Те са признати за
виновни в това, че на
27.05.2010 г. в землището
на с. Гурково, община
Балчик, от сондаж на
„ВиК” – гр. Балчик, след
предварителен сговор по-
между си, чрез използва-
не на технически средства
– ножица за арматура и но-
жовка, и чрез използване
на лек автомобил „Опел
Вектра”, са отнели чужди
движими вещи – 11 метра
електрически проводник
на стойност 534,84 лв. от
владението на „ВиК” – гр.
Балчик, с намерение про-
тивозаконно да го присво-
ят, като кражбата не е ма-
ловажен случай.

По молба на подсъдими-
те и след като те признаха
вината си и фактите по об-
винителния акт, съдът раз-
гледа делото като съкрате-
но съдебноследствие. По
този ред е наложено нака-
занието им, като първона-
чално определеното за все-
ки от тях 3 години лишава-
не от свобода съдът реду-
цира с 1/3 и постанови да
търпят 2 години лишаване
от свобода при първонача-
лен строг режим.

Районен съд – Балчик,
групира наказанието на
Исмет Х. с постановените
му по две присъди на Ра-
йонен съд – Каварна, от
2010 г. и 2012 г. наказания,

и определи той да търпи
най-тежкото – 2 години ли-
шаване от свобода при
първоначален строг ре-
жим. Присъединено е на-
ложеното му от Районен
съд – Каварна, наказание
глоба в размер на 100 лв.

Съдът групира наказа-
нието на Ж. М. с постано-
вените му по 4 присъди на
Районен съд – Каварна и
Районен съд – Балчик, от
2010 г. и 2012 г. Наложено
му е най-тежкото от тях –
2 години лишаване от сво-
бода при първоначален
строг режим.

Пресцентърът припом-
ня, че според обвинител-
ния акт вечерта на
26.05.2010 г. Живко М.и
Исм. Х. тръгнали с авто-
мобил „Опел Вектра” в по-
сока на с. Гурково и спре-
ли до полезащитен пояс
след с. Могилище. След
полунощ на 27.05.2010 г.
те стигнали до сондаж, со-
бственост на „ВиК” – гр.
Балчик. Исм. Х. спрял то-
ка на съоръжението. С по-
мощта на арматурната но-
жица и ножовката двамата
отрязали кабел около 11
метра и чрез дърпане го из-
мъкнали от земята. Навили
електрическия проводник
на руло и с колата го пре-
возили до сметището на гр.
Каварна. Там изгорили
изолацията му. На следва-
щия ден Ж. М. предал ка-
бела за метален отпадък.

Присъдата на Районен
съд – Балчик, подлежи на
обжалване и протест пред
Окръжен съд – Добрич.

Ïîðåäíî øîôèðàíå áåç êíèæêà
Районен съд  Балчик

насрочи дело срещу 28-
годишния Ст. Я. С. от гр.
Балчик. Държавното
обвинение е повдигна-
ло срещу него обвине-
ние за това, че в едно-
годишния срок от нака-
зването му по админи-
стративен ред с наказа-
телно постановление
на Началника на Район-
но управление „Поли-
ция”  Балчик, влязло в
сила на 22.03.2012 г. за
управление на моторно
превозно средство без
свидетелство за управ-
ление, при условие на
продължавано престъ-
пление на 13.09.2012 г.
и на 25.09.2012 г. в гр.
Балчик и по път от с.
Соколово, община Бал-
чик за гр. Балчик, е уп-
равлявал лек автомо-

бил „БМВ”, без да при-
тежава свидетелство за
управление.

В обвинителния акт е
посочено, че той не е
правоспособен водач
на моторно превозно
средство. За шофиране
на автомобил без необ-
ходимото свидетелство
за управление, той бил
наказан през октомври
2011 г. и Наказателното
постановление влязла в
сила на 22.03.2012 г. С. С.
заплатил наложената му
глоба и продължил да
шофира лекия си авто-
мобил, без да притежа-
ва необходимия доку-
мент. На 13.09.2012 г. той
бил забелязан и спрян
от полицейски служи-
тел, докато се движел на
път за дома си. След
проверка полицаят уста-

новил, че С. С. няма сви-
детелство за управление
и поискал съдействие от
дежурните полицаи по
охрана на обществения
ред. Те констатирали, че
28-годишният е непра-
воспособен водач и му
съставили Акт за уста-
новяване на админист-
ративно нарушение.

На 25.09.2012 г. авто-
патрул при РУ ”Поли-
ция” – Балчик, спрял за
проверка по пътя с. Со-
колово – гр. Балчик лек
автомобил „БМВ” и
служителите на реда ус-
тановили, че той се уп-
равлява от неправоспо-
собния С. С. от гр. Бал-
чик. За извършеното на-
рушение отново му бил
съставен Акт за устано-
вяване на администра-
тивно нарушение.

Íàðóøåíèå íà
îáùåñòâåíèÿ ðåä

Районен съд – Балчик
разгледа предложеното от
Районна прокуратура –
Балчик, постановление за
наказване по администра-
тивен ред на 39-годишния
С. М. А. – полицейски слу-
жител от гр. Варна. Дър-
жавното обвинение иска
той да бъде признат за ви-
новен в това, че на
13.09.2012 г. около 4 ч. на
КПП в курортен комплекс
Албена е извършил непри-
стойни действия, грубо на-
рушаващи обществения
ред и изразяващи явно не-
уважение към обществото.
С оглед предвиденото за
това наказание, както и чи-
стото му съдебно минало,
и обстоятелството, че от
престъплението не са нас-
тъпили имуществени вре-
ди, прокуратурата нами-
ра, че той може да бъде ос-
вободен от наказателна от-
говорност.

Разследването е устано-
вило, че С. А. и негов при-
ятел са посетили дискоте-
ка в Албена. Около 4 ч. на
13.09.2012 г. се отправили
към изхода на курорта с
автомобил, собственост и
шофиран от спътника му.
Водачът разпоредил на ох-
ранител на КПП-то да вди-
гне бариерата. Той обаче
отговорил, че при напус-
кане на комплекса се дължи
такса. Водачът отказал да за-
плати регламентираната та-
кса, продължил да спори за

На 9 март, в 13:30 ча-
са в Първо РУП Доб-
рич, е получено съоб-
щение за това, че неиз-
вестни извършители из-
копават електрически
проводник, в близост до
трафопоста по улица
„Суха река” в град Доб-
рич. Изпратените поли-
цейски екипи на място
установяват, че трима
извършители, са изко-
пали и срязали 4 жилен

силов кабел със сече-
ние 185 кв, излизащ от
трафопоста. С полицей-
ска марка за срок от 24
часа в Първо РУП Доб-
рич са задържани Г.А.
(22г.) от град Добрич,
В.А.(20г.) от с. Дряно-
вец, обл. Добрич и С.К.
(17г.) от град Балчик. По
случая е образувано
бързо полицейско про-
изводство по описа на
Първо РУП Добрич.

Çàäúðæàíè ìëàäåæè

това, наричайки охранителя
с обидни думи и го псувал.

След като той не вдиг-
нал бариерата, подсъди-
мият слязъл от автомоби-
ла и на висок тон извикал
да се вдигне бариерата.
Охранителят отказал за
пореден път. Тогава С. А.
извадил служебна карта на
държавен служител в
МВР и му казал да вдигне
бариерата. Охранителят
отново отказал, тъй като не
е платена таксата. С. А. ка-
зал, че няма да заплати, за-
почнал да го обижда и се
заканил със саморазправа.
Той продължил около 3-4
минути да реди обиди и за-
кани на висок тон. Това би-
ло чуто от полицейските
служители, изпълняващи
задължения по охрана на
обществения ред на КПП
Албена. Те се отправили
към спорещите. Тогава
спътникът на подсъдимия
заявил желание да заплати
таксата. Но единият от
служителите на реда му
казал, че няма да му раз-
решат да напусне компле-
кса, тъй като имал съмне-
ние, че е употребил алко-
хол. Полицаите предупре-
дили и С. А. да престане с
обидите и заканите, и му
поискали документ за са-
моличност. Той им отгово-
рил грубо, че няма да пре-
дстави личната си карта и
размахал полицейска кар-
та и значка.

ÏÒÏ â Áàë÷èê
На 9 март около 04:55

часа е получено съоб-
щение за възникнало
ПТП по улица. „Черно
Море” в град Балчик.
Лек автомобил „Алфа
Ромео”, управляван от
М.З. (22г.), поради уп-
равление с несъобразе-
на с пътните условия

скорост, губи управле-
ние на МПС, удря се в
оградна стена и се пре-
обръща на пътното пла-
тно по посока на дви-
жението си.

Вследствие на настъ-
пилото ПТП е постра-
дал един от пътуващи-
те в автомобила, който

е отведен в МБАЛ До-
брич с комоцио и съм-
нение за пукнат череп,
настанен в неврохирур-
гия със съчетана трав-
ма без опасност за жи-
вота. На водача на
МПС е взета кръвна
проба за изследване по
надлежния ред.




