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Наказание 1 година и 6 ме-
сеца  лишаване  от  свобода
при първоначален строг ре-
жим ще търпи 35-годишния
Георги  М.  Георгиев  от  гр.
Добрич.  То  е  наложено  с
одобреното  днес  от  Окръ-
жен съд   Добрич,  споразу-
мение, сключено между Ге-
оргиев и Окръжна прокура-
тура   Добрич, за решаване
на наказателното му дело в
досъдебното производство.

По силата на споразуме-
нието той е признат за ви-
новен за това, че при усло-
вията  на  продължавано
престъпление на неустано-
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вена дата в  гр. Варна без
надлежно разрешително по
Закона за контрол върху на-
ркотичните вещества и пре-
курсорите  е  придобил  и
държал  до  13  ч.   на
16.03.2013 г. в дома си в гр.
Добрич, обекти, съдържа-
щи  високорисково  нарко-
тично вещество  хероин с
общо тегло  1,69  грама  на
стойност 152,10  лв.  с  цел
разпространение.   На
15.03.2013 г. в дома си той е
разпространил на 27-годи-
шен  хероин  с  общо  тегло
0,004  грама  на  стойност
3,60 лв.

Георгиев   за яви  пред
Окръжен  съд    Добрич,
че  признава  вината   си
и доброволно е подпи-
са л   спора з ум ението  с
прокуратурата .   Той  се
отказва от разглеждане
на делото му по общия
ред като приема после-
диците  на   спора з ум е-
нието на  влязла в  сила
присъда.

Окръжен  съд    Добрич,
го  одобри  като  прецени,
че  то  не  противоречи  на
закона и морала. Наказа-
телното  производство
срещу него е прекратено.

 

Окръжен  съд    Добрич,
изслуша днес две експерти-
зи и свидетели по наказа-
телното дело срещу 57-го-
дишния Никола М. Ив. от с.
Стефаново, община Добри-
чка. Срещу него е повдиг-
натото му обвинение за то-
ва, че на 14 срещу 15 фев-
руари 2012 г. в с.Стефано-
во,  умишлено  е  умъртвил
67-годишен мъж от също-
то село, като убийството е
извършено по особено мъ-
чителен начин за убития и
с особена жестокост.

Днес съдът  прие  трой-
на  съдебно-медицинска
експертиза, която изслед-
ва времето на настъпила-
та  смърт  и  биологичния
материал,  открит  по  об-
леклото  на  подсъдимия,
както и съдебно-психиат-
ричната  експертиза  на
свидетел по делото.

Делото  бе  отложено  за
разпит на поискани от дър-
жавното  обвинение  нови
свидетели и заради неполу-
чена медицинска справка.
Процесът ще продължи на
18.09.2013 г.

  Îêðúæåí ñúä  Äîáðè÷, ñúáèðà
äîïúëíèòåëíè äîêàçàòåëñòâà ïî äåëî çà
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Пресцентърът припомня,

че според обвинителния акт
подсъдимият и пострадали-
ят били в близки отношения
и почти ежедневно прекар-
вали времето си заедно. На
14.02.2012 г. около 08,30 ч. 67-
годишният посетил в дома
му Никола Ив., тъй като има-
ли уговорка да му помогне
да извадят малко паркет от
старото  училище  в  селото.
Двамата се отправили към
къщата на пострадалия, къ-
дето изпили по около 100 гр.
домашна ракия. Малко по-
късно отишли в училището,
където извадили паркет. Око-
ло 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 пен-
сионерския клуб, и от ули-
цата му извикали, за да го по-
здравят. Той се показал  на
вратата на приземния етаж
на дома си и казал, че праз-
нува с Никола Ив. В този мо-
мент според свидетели 56-го-
дишният се появил до огра-
дата на дома на пострадалия
и заявил: ”Тук ще става ме-

ле.”
По данни на други свиде-

тели подсъдимият се приб-
рал  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 постра-
далият е заклан с брадва. От
кметството уведомили орга-
ните на полицията и опера-
тивно-следствена група из-
вършила оглед на местопро-
изшествието. Тялото на 67-
годишния 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 до-
ма си и отишъл при 67-годи-
шния.  Намерил  го  мъртъв
на земята в дома му. Ведна-
га се отправил към кметст-
вото, за да съобщи, но там
не намерил никого. Затова се
прибрал у дома си, а по-къ-
сно се върнал и съобщил.

Районен съд  Балчик, ще
разгледа  на  03.07.2013  г.
предложеното  от  Районна
прокуратура  Балчик, спо-
разумение за решаване на
наказателно дело срещу 23-
годишния В.  Р. Хр.  от  гр.
Добрич  в  досъдебното
производство.

По силата на споразу-
мението  той  се  призна-
ва за  виновен за това, че
на 19.08.2012 г. в курор-
тен комплекс „Албена”,
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без  надлежно  разреши-
телно  е  държал  високо
рисково  наркотично  ве-
щество  0,687 грама ам-
ф ет а м ин   н а   с тойн ос т
20,61 лв. в нарушение на
установените в Закона за
контрол върху наркотич-
ните вещества и прекур-
сорите правила.

Със  споразумението  се
предлага на В. Хр. да бъде
наложено наказание 3 ме-
сеца условно лишаване от

свобода с 3 години изпи-
тателен срок.  

С подписа си в споразу-
мението  той  декларира,
че разбира съдържанието
му, отказва се от разглеж-
дане на делото му по об-
щия ред и приема после-
диците  на  влязла  в  сила
присъда.

Ако Районен съд  Балчик,
одобри споразумението, то
не подлежи на обжалване и
протест.

 

Районен съд  Балчик, ще
разгледа на 02.07.2013 г. на-
казателно дело срещу 18-го-
дишния Д. Хр. А., 19-годи-
шните В. Ст. В. и Р. П. Р., и 15-
годишен младеж, всички от
с. Оброчище, община Бал-
чик.  Районна  прокуратура
Балчик, е внесла срещу че-
тиримата обвинение за то-
ва, че на 18 срещу 19 юни
2012 г. в с. Оброчище, след
предварителен сговор поме-
жду си, в немаловажен слу-
чай, чрез използване на тех-
ническо  средство    автомо-
билен ключ, противозакон-
но са отнели чуждо мотор-
но  превозно средство    лек
автомобил „Опел Кадет” на
стойност 680 лв. от владени-
ето на 46-годишен мъж от
същото село, без негово съ-
гласие,  с  намерение  да  го
ползват, като настъпила по-
вреда на превозното средс-
тво в размер на 648,01 лв. и
същото е изоставено без на-
дзор. 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. за-
едно с 15-годишния и В. В.
отишли в дома на постра-
далия в с. Оброчище да от-
краднат желязо. Тримата
знаели,  че  собственикът
не бил у дома си от два ме-
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сеца. Те влезли в мазето на
къщата през отворената му
врата. Напълнили в чува-
ли железни предмети  бу-
бини,  гаечни  ключове  и
други, и ги изнесли на дво-
ра. Оставяли ги до лек ав-
томобил  „Опел  Вектра”.
15-годишният започнал да
рови в дървен сандък с ин-
струменти, като отделил 2
броя бургии, 2 броя сека-
чи, клещи, керпеден, три-
он и 4 броя гаечни ключа,
за  които  обяснил,  че  му
трябват. В сандъка намерил
автомобилни  ключове  с
емблемата на „Опел”. Зае-
дно с Д. А. и В. В. пробва-
ли да отворят паркирания
в двора „Опел Вектра”, но
не могли.  Тогава излезли
на  улицата,  където  бил
спрян  другият автомобил
на 46-годишния. Установи-
ли, че ключовете са за то-
зи  „Опел  Кадет”.  Тогава
решили да не вземат чува-
лите с метални предмети и
ги оставили в двора. Взели
ключовете за „Опел Кадет”
и ги скрили в храсти, в бли-
зост до двора.

На 18.06.2012 г. тримата пи-
ли  бира  с  двама  приятели
пред магазин в с. Оброчище.
Едното момче си тръгнало,
а останалите четиримата ре-
шили да вземат автомобила
„Опел Кадет”, за да се разхо-
дят. Подсъдимият Р. Р. не зна-
ел за действията на остана-
лите от преди два дни, но ре-

шил да се включи в разход-
ката. Около 23 ч. всички тръ-
гнали към дома на 46-годи-
шния.  15-годишният  взел
ключовете от храстите и ги
дал на Д. А. Той се качил на
шофьорското  място,  а  дру-
гите започнали да го бутат.
След около 200 метра авто-
мобилът запалил. Насочили
се към бензиностанция, за да
заредят, но спрели извън нея,
за да не ги видят техни поз-
нати. Д. А. и Р. Р. взели плас-
тмасова туба от 10 литра от
багажника на колата и заре-
дили бензин за 22 лева. На-
лели  го  в  резервоара  на
„Опела” и тъкмо потегляли,
когато покрай тях минал по-
лицейски автомобил. Подсъ-
димите се уплашили и поте-
глили в посока с. Оброчище.
Полицейската кола обърна-
ла и ги последвала. Докато
потегляли Р. Р., който седял на
предната дясна седалка, ско-
чил от колата встрани в тре-
вата. Д. А. ускорил „Опела”
с цел да избяга от полицаи-
те, но не успял, тъй като в
един момент В. В. дръпнал
волана  надясно  и  колата
блъснала в бордюр на вли-
зане в с. Оброчище. Тогава
тримата младежи изскочили
от автомобила и се разбяга-
ли в различни посоки, като
го изоставили с повреда по
него и със запален двигател.
Сутринта на 19.06.2012 г. че-
тиримата извършители били
установени от полицията.

Районен съд  Балчик, ще
разгледа на 01.07.2013 г. пре-
дложеното от Районна про-
куратура  Балчик, споразу-
мение за решаване на нака-
зателно дело срещу 21-годи-
шния В. Г. Ас. от с Оброчи-
ще, община Балчик в досъ-
дебното производство.

По силата на споразуме-
нието  той  се  признава  за 
виновен за това, че през ме-
сец август 2012 г. от дом в с.
Оброчище е отнел полуав-
томатична  пералня  марка
„Роса”  без  нагревател  на
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стойност 45 лв. от владени-
ето на 62-годишен мъж от
същото село, без негово съ-
гласие и с намерение про-
тивозаконно да я присвои.
До приключване на досъде-
бното следствие открадната-
та вещ е върната на собст-
веника и причинените иму-
ществени вреди са възстано-
вени.

Със  споразумението  се
предлага на В. Ас. да бъде
наложено наказание проба-
ция с две пробационни мер-
ки: задължителна регистра-

ция  по  настоящ  адрес  за
срок от 12 месеца и задъл-
жителни периодични срещи
с пробационен служител за
същия период.

С подписа си в споразуме-
нието 21-годишният деклари-
ра, че разбира съдържание-
то му, отказва се от разглеж-
дане 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.

Районен съд  Балчик, ще
разгледа на 27.06.2013 г. на-
казателно дело срещу 37-го-
дишния С. И. Д. от гр. Бал-
чик.  Районна  прокуратура
Балчик, е внесла срещу него
обвинение  за  това,  че  на
05.09.2011 г. в гр. Балчик в ча-
стен дом, е повредил и уни-
щожил противозаконно вра-
топрозорец, 2 броя стъкло-
пакети на двукрилен прозо-
рец, кухненски шкаф, библи-
отека, скрин, кушетка, теле-
визор „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 постра-
далия на съпружески начала и
имали две деца. През 1998  1999
г. двамата работили в Репуб-
лика Полша и започнали да
строят в двора на родителите
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й в Балчик своя къща. Завър-
шили я и я обзавели, но през 
2007 г. се разделили. Продъл-
жили да работят в чужбина, а
децата им живеели при роди-
телите на майка си. През ме-
сец март 2011 г. С. Д. разбрал
от свои близки, че 16-годиш-
ната му дъщеря иска да се же-
ни. Той се върнал в България и
я взел със себе си в Италия, къ-
дето 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. подсъдими-
ят се прибрал в България и
отседнал при своите родите-
ли.  Имал  намерение  да  се
върне в Италия към 10.09.2011
г.,  преди началото на учеб-
ната година. Дъщеря му оба-
че 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 но-
мер на майката, за да разго-
варя с нея, но те му го дали.

Подсъдимият бил в този мо-
мент с приятели и пиел ракия.
Той се ядосал много и в пия-
но състояние около 23 ч. на
05.09.2011 г. решил да потро-
ши в къщата всичко, построе-
но с неговите пари и ръце. По-
искал от приятелите си чук и
отишъл в къщата на бабата и
дядото на дъщеря си. Натро-
шил част от обзавеждането.
Собствениците забелязали то-
ва негово поведение и уведо-
мили полицията. Бащата на С.
Д. пристигнал и заедно със съ-
седи го извел от чуждия двор
с нарязана ръка и в афектно
състояние. Пристигнали поли-
цаи и го отвели.
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