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Êðàæáà íà ãîðèâî
Наказание пробация с

двете задължителни про-
бационни мерки наложи
Районен съд – Балчик, 18-
годишния В. Ст. В. от с.
Оброчище, община Бал-
чик. Той ще полага четири
пъти седмично подпис по
задължителна регистрация
по настоящ адрес за срок
от 1 година и ще посещава
периодични срещи с про-
бационен служител за съ-
щия период. Днес съдът
одобри сключеното между
него и Районна прокура-
тура – Балчик, споразуме-
ние за решаване на нака-
зателното му дело в до-
съдебната фаза.

По силата на споразу-
мението В. В. е признат за
виновен в това, че като
непълнолетен, но след като
е разбирал свойството и
значението на деянието и
като е могъл да ръководи
постъпките си, през месец
март 2011 г. в с. Оброчи-
ще, след предварителен
сговор с две наказателно
неотговорни лица, е отнел
30 литра дизелово гориво

на стойност 73,50 лв. от
товарен автомобил, соб-
ственост на фирма. Дър-
жавното обвинение посоч-
ва, че кражбата е в немало-
важен случай и е извър-
шена повторно.

Според обвинителния
акт, през месец март 2011
г. В. В. случайно срещнал
двете малолетни момчета.
Едното от тях имало при-
ятелка в друго село и тъй
като имал нужда от пари,
решили да откраднат го-
риво от паркиран в нео-
битаем двор камион.

Отишли на мястото по
тъмно и установили, че ре-
зервоарът му не е заклю-
чен. Инициаторът прове-
рил с пръчка за наличие на
гориво в него. След това с
маркуч, намерен в двора,
напълнили предварително
донесени от тях 3 пластма-
сови туби от по 10 литра.
Докато ги пълнели единият
малолетен светел с мобил-
ния си телефон, а другият
държал тубите. След това
ги крили в съседен, също
необитаем двор. Потърси-

ли ги след няколко дни, но
установили, че тубите с
нафтата са изчезнали.

Разследването е назна-
чило оценъчна експертиза,
според която стойността
на 30 литра дизелово гори-
во към момента на извърш-
ване на кражбата е 73,50 лв.

Извършената съдебно-
психиатрична експертиза
на В. В. е показала, че той
може да дава достоверни
обяснения, да разбира и
ръководи постъпките си.

Срещу В. В. има три
влезли в сила присъди на
Районен съд – Балчик. Той
е ученик и редовно посе-
щава учебните занятия.

С подписаното с проку-
ратура споразумение В. В.
декларира, че признава ви-
ната си, разбира последи-
ците му на влязла в сила
присъда, съгласен е с тях и
доброволно го е подписал.

Районен съд – Балчик,
прецени, че предложеното
от прокуратурата спора-
зумение не противоречи на
закона и морала, и го
одобри.

26-ãîäèøåí áàë÷èêëèÿ å ïîäñúäèì
Районен съд – Балчик,

ще разгледа на 08.11.2012
г. наказателно дело срещу
26-годишния Ив. Ал. Анг.
от гр. Балчик. Районна про-
куратура – Балчик, е пов-
дигнала срещу него обви-
нение за това, че за времето
от 28.12.2005 г. до 30.12.
2005 г. в гр. Балчик, в ус-
ловията на повторност и про-
дължавано престъпление,
след предварителен сго-
вор с четири лица, чрез
разрушаване на прегради,
здраво направени за защи-
та на имот и използване на
техническо средство – ме-
тален лост, е отнел чужди
движими вещи – вестници,
списания, DVD, хранител-
ни продукти, алкохолни
напитки и други, на обща
стойност 566,65 лв., от
владението на три лица от
гр. Балчик, без тяхно съгла-
сие и с намерението да ги

присвои.
Държавното обвинение

посочва в обвинителния
акт, че на 28.12.2012 г. Ив.
Анг. се срещнал с четири
лица и се уговорили да из-
вършат кражба от павили-
они за вестници. За взло-
мяването им те взели със се-
бе си метална щанга. С ней-
на помощ строшили прозо-
рец на павилион на софий-
ска фирма. Те премахнали
остатъците от счупеното
стъкло, и без да влизат вът-
ре, взели списания и вест-
ници, част от които се пред-
лагали с DVD, две пътни
карти и кръстословици.

Петимата си разделили
DVD-та, а вестниците и
списанията поставили в
чувал. След това групата
се отправила към павили-
он за продажба на вестни-
ци, собственост на варнен-
ска фирма. По същия начин

строшили прозорец и пред
отвора извършили краж-
ба на дъвки, ваучер за мо-
билен телефон, стенни пра-
вославни календари и книж-
ки с кръстословици.

По-късно те изгорили
вестниците и списанията.

Назначена в досъдеб-
ното производство оцени-
телна експертиза показва,
че стойността на отнетото
имущество от първия па-
вилион възлиза на 277,55 лв.,
а от втория на 94,70 лв. по
пазарни цени към момента
на осъществяване на деянието.

На 29.12.2005 г. Ив. Анг.
се срещнал с три от лицата
и се уговорили следващата
вечер да извършат кражба
от снек бар, собственост на
балчиклия. Целта им била
да извършат кражба на
храни и алкохолни напитки,
с които да отпразнуват на-
стъпването на Новата 2006 г.,

се посочва в обвинителния акт.
Около полунощ на 30.

12.2006 г. четиримата
отишли до заведението и с
металната щанга разбили
врата, водеща към кухнята
му. Те напълнили донесена
с тях раница с храни и на-
питки. Занесли я в дома на
подсъдимия и там си раз-
делили продуктите. След
около час решили да се
върнат и да вземат про-
дукти от заведението. Взе-
ли чувал, който напълнили
с напитки и хранителни
продукти, които отново си
разделили.

Заключението на вещо-
то лице, изготвило съдеб-
но-оценителна експертиза,
сочи, че стойността на от-
нетите хранителни стоки и
напитки възлиза на 191,40 лв.

Ив. Анг. има начално
образование, не е семеен,
многократно е осъждан.

Ñïîðàçóìåíèå ñ ïîäñúäèìè çà êðàæáè
Районен съд – Балчик,

одобри сключените между
6 лица и Районна проку-
ратура – Балчик, споразу-
мения за решаване на дело-
то им досъдебното произ-
водство. Те са подсъдими
за 11 кражби, извършени
в различно съучастие от 6
лица от с. Сенокос. За пет
от тях деянията са сторени
при условията на продъл-
жавано престъпление. Вси-
чки кражби са направени
след предварителен сго-
вор между подсъдимите,
чрез разрушаване на здра-
во направени прегради за
защита на имотите и чрез
използване на специални
средства.

По силата на споразуме-
нията 46-годишният Ас.
Хр. В. е наказан с 30 ме-
сеца лишаване от свобода
при строг режим. Н. Ас.
М. получава 8 месеца ус-
ловно лишаване от свобода
при 3 години изпитателен
срок. Р. М. Н. е наказан с
пробация с две пробацион-
ни мерки – задължителна

регистрация по настоящ
адрес за срок от 6 месеца и
задължителни срещи с
пробационен служител за
същия период. Енч. С. Ас
ще изтърпи 12 месеца ли-
шаване от свобода при
строг затворнически ре-
жим. Дж. Н. Ас. ще търпи
3 месеца условно лишава-
не от свобода с 3 години
изпитателен срок. Р. Ас. Б.
получи наказание проба-
ция със задължителна ре-
гистрация по настоящ ад-
рес за срок от 6 месеца и
задължителни срещи с
пробационен служител за
същия период.

Със постигнатото с Ра-
йонна прокуратура – Бал-
чик, 46-годишния Ас. Хр.
В. се признава за виновен
в повдигнатото му обвине-
ние за кражби на вещи на
обща стойност 1316,26 лв.,
извършени от частни имо-
ти на територията на с.
Храброво, с. Сенокос, с.
Дъбрава, с. Безводица в
община Балчик и с. Полк.
Свещарово в община Доб-

ричка. Той е без образова-
ние, безработен е, семеен.
Ас. В. е сторил деянията
след 14 осъждания и в ус-
ловията на опасен рецидив.

21-годишния Н. Ас. М.
е признат за виновен за от-
нето имущество от частни
имоти в същите села на об-
ща стойност 1538,26 лв.
Той има начално образо-
вание, не работи, не е семе-
ен. Осъждан е за кражба и
престъпленията, за които от-
говаря сега, се явяват сторе-
ни при опасен рецидив.

20-годишния Р. М. Н. е
осъден за извършени краж-
би на територията на с.
Храброво, с. Дъбрава, с.
Безводица и с. Полк. Све-
щарово с отнето имущест-
во на стойност 1114,66 лв.
Той е с начално образова-
ние, безработен, не е осъждан.

38-годишния Енч. С.
Анг. е признат за виновен
в кражба на стойност 56,80
лв. от имот в с. Сенокос.
Той има начално образо-
вание, безработен, семеен
е, осъждан.

18-годишния Дж. Н. Ас.
е наказан за това, че като
непълнолетен, но след като
е разбирал свойството и
значението на деянието и е
могъл да ръководи постъп-
ките си, в с. Сенокос е из-
вършил кражби, при които
е отнето имущество на об-
ща стойност 323,80 лв. Той
има основно образование,
безработен е, не е семеен,
не е осъждан.

26-годишния Р. Ас. Б. е
признат за виновен за отне-
то имущество от имоти в
с. Сенокос на стойност 267
лв. Той има начално обра-
зование, работи, не е семе-
ен, не е осъждан.

Ас. В., Дж. Ас. и Р. Б. са
многократно осъждани.

Районен съд – Балчик,
одобри подписаното меж-
ду тях и Районна проку-
ратура – Балчик, споразу-
мение, след като те се при-
знаха за виновни и заявиха,
че доброволно са го подпи-
сали и разбират последи-
ците му на влязла в сила
присъда.

Çàòâîð çà êðàæáà íà æåëåçà
 Наказание 1 година и 4

месеца лишаване от свобо-
да получи 30-годишният
Ив. М. Р. от гр. Балчик.
Районен съд – Балчик, го
призна днес за виновен в
това, че на 15.03.2012 г. в
с. Соколово, община Бал-
чик от бившите свинарни-
ци, е отнел 250 кг черни ме-
тали във вид на хранилки,
мрежа, винкел и тръби, на
обща стойност 110 лв. от
владението на собственика
– земеделска кооперация,
без съгласието й и с наме-
рение противозаконно да

ги присвои, като деянието
е извършено в условията
на опасен рецидив.

Съдът разгледа делото
като съкратено съдебно
следствие, след като под-
съдимият призна вината си
и даде съгласие да не се
събират нови доказател-
ства. По този институт е
определено наказанието
му, след като първоначал-
но наложеното му 2 годи-
ни лишаване от свобода е
намалено с 1/3 и постано-
вено той да изтърпи 1
година и 4 месеца.

Пресцентърът припом-
ня, че според обвинител-
ния акт на 15.03.2012 г.
през деня той обикалял
сам из нивите с конска ка-
руца, за да търси железа.
Той отишъл в бившите
свинарници на с. Соколо-
во, община Балчик, чийто
правоприемник към мо-
мента е земеделска коопе-
рация, когато там нямало
никой. Ив. Р. натоварил в
каруцата 250 кг стари
железни предмети – хра-
нилки за животни, винке-
ли, мрежа и тръби. При

прибирането му, на кръс-
товище в град Балчик, бил
спрян и проверен от поли-
цай. Установено било, че
металните отпадъци са взе-
ти от двора на земедел-
ската кооперация. Ив. Р. ги
предал доброволно.

Ив. Р. е с начално об-
разование, безработен е,
неженен, осъждан е и е
търпял ефективно нака-
зания.

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

Ìëàäåæ, øîôèðàë ïèÿí
Районен съд – Балчик,

наложи наказание 3 месеца
условно лишаване от сво-
бода с 3 години изпитате-
лен срок на 21-годишния
Й. М. Иб. от с. Априлци,
община Пазарджик. Той бе
признат за виновен по пов-
дигнатото му от Районна
прокуратура – Балчик,
обвинение в това, че на 09.
06.2012 г. около 1 ч. по
улица в гр. Балчик е
управлявал лек автомобил

„БМВ” с концентрация на
алкохол н кръвта си над
1,2 промила, а именно 2,11
промила, установено по
надлежен ред.

Според обвинителния
акт около 1 ч. на 09.06.
2012 г. двама полицаи от
РПУ – Балчик, извършва-
ли обход със служебен
автомобил на територията
на гр. Балчик. По улица в
града срещу тях се появил
автомобил с включени дъл-

ги светлини. Това им напра-
вило впечатление и те спр-
ели „БМВ-то” за провер-
ка. Водачът не им пред-
ставил шофьорска книж-
ка, нито лична карта. По
време на разговора с во-
дача, служителите на реда
усетили, че той лъха на
алкохол. Той казал, че е
изпил три бири. На място
бил повикан автоконтро-
льор, който извършил
проверка за употреба на

алкохол с техническо сре-
дство „Дрегер”. То отчело
наличие на алкохол 1,99
промила. 21-годишният
бил придружен до ФЦСМП
гр. Каварна, където му
била взета кръвна проба по
надлежния ред. Тя пока-
зала, че младежът е шофи-
рал с етилов алкохол в ко-
личество 2,11 промила в кръвта.

Й. Иб. е с основно об-
разование, безработен е,
семеен, не е осъждан.

С настоящата покана Ви каним за участие в процедура, открита на основание  чл. 14,
ал. 4, т.2 , чл. 101а, чл.101 б, ал.5 и сл. от гл. 8а от Закона за обществени поръчки  .

     До 16.00 часа на 16.11.2012 г. можете да представите в информационен център
при Общинска администрация  гр. Балчик, оферта съдържаща техническо и финансово
предложение и възможности за изпълнение на договор с предмет: “Зимно поддържане
и снегопочистване на общинската  пътна мрежа за експлоатационния зимен
сезон 2012/2013 година, разпределена на територията на Община Балчик  и
обособена по позиции”, както следва:

· позиция №1, с. Стражица- от разклона с. Стражица - с. Стражица- Кулака  гр.
Балчик - 8.5 км.

· позиция № 2, с. Сенокос с общо 18.6 км- разклона от с. Безводица до с. Безводица - 1.6
км.; разклона от с. Дъбрава до с. Дъбрава- 6 км.; с. Сенокос- Карвуна- Храброво- 11км.

ІІ. Място на изпълнение: На територията на община Балчик., с обхват посочените
общински пътища с дължина на общинската пътна мрежа -27.10 км, като всеки посочен
район представлява обособена позиция.

ІІІ. Срок на изпълнение: срокът обхваща експлоатационния зимен сезон до края на
календарната 2012  и началото на 2013 година.

ІV. Изисквания към изпълнението на  поръчката:
· качествено и при спазване на техническите правила за зимно поддържане на пътищата,

присъщи за този вид дейност. Да бъдат създадени условия за експлоатация на поддържаната
пътна мрежа при зимни условия.

· Техническото предложение да е съобразено с посочените от Възложителя условия, а
именно: да се вземе под внимание  наличието на закупени от общината гребла за почистване
на общинската пътна мрежа, които ще бъдат използвани от изпълнителите при извършване
на договорените работи.

Информация за  характеристиките на съответните гребла, може да се получи от кметствата
по населени места, посочени по обособените позиции, като за гр. Балчик информацията
се предоставя от ОбП ”БКС”- Балчик.

· Всеки кандидат може да подава оферта само по една обособена позиция, която да е
съобразена с изискванията на Възложителя.

· Ценовото предложение да е със следната стойност - цена на машиносмяна  за
астрономически час  в лева без ДДС.

V. Критерии за оценка на офертите - предложена най - ниска цена.
VІ. Изискуемо съдържание на офертата:
Всяка оферта следва да съдържа:
1.Оферта по образец на Възложителя.
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.

23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен
търговец - копие заверено с подпис и печат;  копие от документа за самоличност, когато
участникът е физическо лице - копие заверено с подпис и печат;

3.При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващият/споразумение, договор за обединение/
консорциум/ и др./.;

4.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от
представляващия  участника);

5. Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие);
6.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1  ЗОП;
7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.  5 ЗОП;
8. Техническо предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя-
Декларация за специализираната техника, с която фирмата разполага и ще

ползва за изпълнение на поръчката, с приложени документи, удостоверяващи
собствеността или наемането им.

   VІІ. Място и срок за подаване на офертите:
В сградата на Община Балчик, пл.”21-ви септември” №6, информационен център,

при служителя - Красимира Костова. Офертите се подават в непрозрачен запечатан
плик, от участника лично или упълномощен негов представител, който се легитимира
чрез пълномощно, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до 16.00
часа на 16.11.2012 г.

Върху плика участника посочва името на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон
и по възможност факс.

VІІІ. Лица за запитвания във връзка с поръчката:
Милен Йорданов ст.юрисконсулт ЗОП и контрол - тел. 0579/71036.

Оферта по образец,  декларация за специализираната техника, с която
фирмата разполага и ще ползва за изпълнение на поръчката.

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1  ЗОП;
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.  5 ЗОП;

Николай АНГЕЛОВ, кмет на Община Балчик

ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÏÎÊÀÍÀ
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