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Ãîäèíà è ïîëîâèíà çàòâîð ùå òúðïè 35Îêðúæåí ñúä Äîáðè÷, ñúáèðà
ãîäèøåí äîáðè÷ëèÿ çà ðàçïðîñòðàíåíèå äîïúëíèòåëíè äîêàçàòåëñòâà ïî äåëî çà
íà õåðîèí
óáèéñòâî
Окръжен съд Добрич,
изслуша днес две експертизи и свидетели по наказателното дело срещу 57-годишния Никола М. Ив. от с.
Стефаново, община Добричка. Срещу него е повдигнатото му обвинение за това, че на 14 срещу 15 февруари 2012 г. в с.Стефаново, умишлено е умъртвил
67-годишен мъж от същото село, като убийството е
извършено по особено мъчителен начин за убития и
с особена жестокост.
Днес съдът прие тройна съдебно-медицинска
експертиза, която изслед23-ãîäèøåí îò ãð. Äîáðè÷ ñå èçïðàâÿ
ва времето на настъпилата смърт и биологичния
ïðåä ñúäà çàðàäè äúðæàíå íà
материал, открит по облеклото на подсъдимия,
àìôåòàìèíè
Районен съд Балчик, ще без надлежно разреши- свобода с 3 години изпи- както и съдебно-психиатричната експертиз а на
разгледа на 03.07.2013 г. телно е държал високо тателен срок.
С подписа си в споразу- свидетел по делото.
предложеното от Районна рисково наркотично веДелото бе отложено за
прокуратура Балчик, спо- щество 0,687 грама ам- мението той декларира,
разпит
на поискани от дърразумение за решаване на ф е т а м и н н а с т о й н ос т че разбира съдържанието
жавното
обвинение нови
наказателно дело срещу 23- 20,61 лв. в нарушение на му, отказва се от разглежсвидетели
и заради неполугодишния В. Р. Хр. от гр. установените в Закона за дане на делото му по обчена
медицинска
справка.
Д обрич в досъ дебното контрол върху наркотич- щия ред и приема послеПроцесът
ще
продължи
на
производство.
ните вещества и прекур- диците на влязла в сила
18.09.2013
г.
присъда.
По силата на споразу- сорите правила.
Ако Районен съд Балчик,
мението той се признаСъс споразумението се
ва за виновен за това, че предлага на В. Хр. да бъде одобри споразумението, то
на 19.08.2012 г. в курор- наложено наказание 3 ме- не подлежи на обжалване и
тен комплекс „Албена”, сеца условно лишаване от протест.
Наказание 1 година и 6 месеца лишаване от свобода
при първоначален строг режим ще търпи 35-годишния
Георги М. Георгиев от гр.
Добрич. То е наложено с
одобреното днес от Окръжен съд Добрич, споразумение, сключено между Георгиев и Окръжна прокуратура Добрич, за решаване
на наказателното му дело в
досъдебното производство.
По силата на споразумението той е признат за виновен за това, че при условията на продължавано
престъпление на неустано-

вена дата в гр. Варна без
надлежно разрешително по
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е придобил и
държа л до 13 ч. на
16.03.2013 г. в дома си в гр.
Добрич, обекти, съдържащи високорисково наркотично вещество хероин с
общо тегло 1,69 грама на
стойност 152,10 лв. с цел
раз простра нение.
На
15.03.2013 г. в дома си той е
разпространил на 27-годишен хероин с общо тегло
0,004 грама на стойност
3,60 лв.

Ге ор ги ев з а яв и пр ед
Окр ъ жен съ д Д обр ич,
че приз н а ва в ина та си
и д обров олно е под пис а л сп ор а з ум е н ие т о с
прокуратурат а . Той с е
отка з ва от ра з глежда не
на делот о м у по об щия
ред ка то прием а послед и ци т е на с пор а з ум е ние то на вляз л а в с ила
присъ да .
Окръжен съд Добрич,
го одобри като прецени,
че то не противоречи на
закона и морала. Наказате лн от о п роиз в од ст во
срещу него е прекратено.

Пресцентърът припомня,
че според обвинителния акт
подсъдимият и пострадалият били в близки отношения
и почти ежедневно прекарвали времето си заедно. На
14.02.2012 г. около 08,30 ч. 67годишният посетил в дома
му Никола Ив., тъй като имали уговорка да му помогне
да извадят малко паркет от
старото училище в селото.
Двамата се отправили към
къщата на пострадалия, където изпили по около 100 гр.
домашна ракия. Малко покъсно отишли в училището,
където извадили паркет. Около 11,55 ч. се върнали в дома
на пострадалия и заедно
прекарали деня. Около 17,30
18 ч. съседи на 67-годишния,
се връщали от празник в пенсионерския клуб, и от улицата му извикали, за да го поздравят. Той се показал на
вратата на приземния етаж
на дома си и казал, че празнува с Никола Ив. В този момент според свидетели 56-годишният се появил до оградата на дома на пострадалия
и заявил: ”Тук ще става ме-

ле.”
По данни на други свидетели подсъдимият се прибрал в дома си около 22,10
22,30 ч. на 14.02.2012 г. На
15.02.2012 г. около 13,55 ч. той
отишъл в кметството на с.
Стефаново и заявил пред
служителка там, че пострадалият е заклан с брадва. От
кметството уведомили органите на полицията и оперативно-следствена група извършила оглед на местопроизшествието. Тялото на 67годишния било намерено в
стая на приземния етаж на
дома му на пода, в близост
до масата и печката.
Според обясненията на
подсъдимия той напуснал
дома на пострадалия около
16,50 ч. на 14.02.2013 г. и се
прибрал. На следващия ден
излязъл около 09,30 ч. от дома си и отишъл при 67-годишния. Намерил го мъртъв
на земята в дома му. Веднага се отправил към кметството, за да съобщи, но там
не намерил никого. Затова се
прибрал у дома си, а по-късно се върнал и съобщил.

31-ãîäèøåí îò ñ. Îáðî÷èùå å
ïîäñúäèì, îòãîâàðÿ çà êðàæáà

×åòèðèìà ìëàäåæè ñà ïîäñúäèìè çà
ïðîòèâîçàêîííî îòíåìàíå íà
àâòîìîáèë
Районен съд Балчик, ще
разгледа на 02.07.2013 г. наказателно дело срещу 18-годишния Д. Хр. А., 19-годишните В. Ст. В. и Р. П. Р., и 15годишен младеж, всички от
с. Оброчище, община Балчик. Районна прокуратура
Балчик, е внесла срещу четиримата обвинение за това, че на 18 срещу 19 юни
2012 г. в с. Оброчище, след
предварителен сговор помежду си, в немаловажен случай, чрез използване на техническо средство автомобилен ключ, противозаконно са отнели чуждо моторно превозно средство лек
автомобил „Опел Кадет” на
стойност 680 лв. от владението на 46-годишен мъж от
същото село, без негово съгласие, с намерение да го
ползват, като настъпила повреда на превозното средство в размер на 648,01 лв. и
същото е изоставено без надзор. Д. А. и 15-годишният
са привлечени да отговарят,
че са сторили деянието като
непълнолетни, но след като
са разбирали свойството и
значението му и са могли да
ръководят постъпките си.
Според обвинителния
акт на 16.06.2012 г. Д. А. заедно с 15-годишния и В. В.
отишли в дома на пострадалия в с. Оброчище да откраднат желязо. Тримата
знаели, че собственикът
не бил у дома си от два ме-

сеца. Те влезли в мазето на
къщата през отворената му
врата. Напълнили в чували железни предмети бубини, гаечни ключове и
други, и ги изнесли на двора. Оставяли ги до лек автомобил „Опел Вектра”.
15-годишният започнал да
рови в дървен сандък с инструменти, като отделил 2
броя бургии, 2 броя секачи, клещи, керпеден, трион и 4 броя гаечни ключа,
за които обяснил, че му
трябват. В сандъка намерил
автомобилни ключове с
емблемата на „Опел”. Заедно с Д. А. и В. В. пробвали да отворят паркирания
в двора „Опел Вектра”, но
не могли. Тогава излезли
на улицата, където бил
спрян другият автомобил
на 46-годишния. Установили, че ключовете са за този „Опел Кадет”. Тогава
решили да не вземат чувалите с метални предмети и
ги оставили в двора. Взели
ключовете за „Опел Кадет”
и ги скрили в храсти, в близост до двора.
На 18.06.2012 г. тримата пили бира с двама приятели
пред магазин в с. Оброчище.
Едното момче си тръгнало,
а останалите четиримата решили да вземат автомобила
„Опел Кадет”, за да се разходят. Подсъдимият Р. Р. не знаел за действията на останалите от преди два дни, но ре-

шил да се включи в разходката. Около 23 ч. всички тръгнали към дома на 46-годишния. 15-годишният взел
ключовете от храстите и ги
дал на Д. А. Той се качил на
шофьорското място, а другите започнали да го бутат.
След около 200 метра автомобилът запалил. Насочили
се към бензиностанция, за да
заредят, но спрели извън нея,
за да не ги видят техни познати. Д. А. и Р. Р. взели пластмасова туба от 10 литра от
багажника на колата и заредили бензин за 22 лева. Налели го в резервоара на
„Опела” и тъкмо потегляли,
когато покрай тях минал полицейски автомобил. Подсъдимите се уплашили и потеглили в посока с. Оброчище.
Полицейската кола обърнала и ги последвала. Докато
потегляли Р. Р., който седял на
предната дясна седалка, скочил от колата встрани в тревата. Д. А. ускорил „Опела”
с цел да избяга от полицаите, но не успял, тъй като в
един момент В. В. дръпнал
волана надясно и колата
блъснала в бордюр на влизане в с. Оброчище. Тогава
тримата младежи изскочили
от автомобила и се разбягали в различни посоки, като
го изоставили с повреда по
него и със запален двигател.
Сутринта на 19.06.2012 г. четиримата извършители били
установени от полицията.

Районен съд Балчик, ще
разгледа на 01.07.2013 г. предложеното от Районна прокуратура Балчик, споразумение за решаване на наказателно дело срещу 21-годишния В. Г. Ас. от с Оброчище, община Балчик в досъдебното производство.
По силата на споразумението той се признава за
виновен за това, че през месец август 2012 г. от дом в с.
Оброчище е отнел полуавтоматична пералня марка
„Роса” без нагревател на

стойност 45 лв. от владението на 62-годишен мъж от
същото село, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои.
До приключване на досъдебното следствие откраднатата вещ е върната на собственика и причинените имуществени вреди са възстановени.
Със споразумението се
предлага на В. Ас. да бъде
наложено наказание пробация с две пробационни мерки: задължителна регистра-

ция по настоящ адрес за
срок от 12 месеца и задължителни периодични срещи
с пробационен служител за
същия период.
С подписа си в споразумението 21-годишният декларира, че разбира съдържанието му, отказва се от разглеждане на делото му по общия
ред и приема последиците на
влязла в сила присъда.
Ако Районен съд Балчик,
одобри споразумението, то
не подлежи на обжалване и
протест.

37-ãîäèøåí å ïîäñúäèì ïðåä Ðàéîíåí ñúä
Áàë÷èê, çà óíèùîæàâàíå íà ÷óæäî
èìóùåñòâî
Районен съд Балчик, ще
разгледа на 27.06.2013 г. наказателно дело срещу 37-годишния С. И. Д. от гр. Балчик. Районна прокуратура
Балчик, е внесла срещу него
обвинение за това, че на
05.09.2011 г. в гр. Балчик в частен дом, е повредил и унищожил противозаконно вратопрозорец, 2 броя стъклопакети на двукрилен прозорец, кухненски шкаф, библиотека, скрин, кушетка, телевизор „НЕО”, врата на баня
от алуминиеви профили,
бойлер, фаянсова мивка и
други вещи, всичко на обща
стойност 3 450 лв.
Според обвинителния акт
подсъдимият заживял през
1996 г. с дъщерята на пострадалия на съпружески начала и
имали две деца. През 1998 1999
г. двамата работили в Република Полша и започнали да
строят в двора на родителите

й в Балчик своя къща. Завършили я и я обзавели, но през
2007 г. се разделили. Продължили да работят в чужбина, а
децата им живеели при родителите на майка си. През месец март 2011 г. С. Д. разбрал
от свои близки, че 16-годишната му дъщеря иска да се жени. Той се върнал в България и
я взел със себе си в Италия, където я записал на училище.
През лятната ваканция на 2011
г. той я изпратил да се види с
майка си в Полша, а после в
Балчик при баба й и дядо й.
На 02.09.2011 г. подсъдимият се прибрал в България и
отседнал при своите родители. Имал намерение да се
върне в Италия към 10.09.2011
г., преди началото на учебната година. Дъщеря му обаче отказала да отиде с него.
На 05.09.2011 г. около 21 ч. тя
му обяснила, че майка й се
прибира в България на

20.09.2011 г. С. Д. поискал от
родителите й телефонния номер на майката, за да разговаря с нея, но те му го дали.
Подсъдимият бил в този момент с приятели и пиел ракия.
Той се ядосал много и в пияно състояние около 23 ч. на
05.09.2011 г. решил да потроши в къщата всичко, построено с неговите пари и ръце. Поискал от приятелите си чук и
отишъл в къщата на бабата и
дядото на дъщеря си. Натрошил част от обзавеждането.
Собствениците забелязали това негово поведение и уведомили полицията. Бащата на С.
Д. пристигнал и заедно със съседи го извел от чуждия двор
с нарязана ръка и в афектно
състояние. Пристигнали полицаи и го отвели.
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