ПОЗИЦИИ
2 Êðàæáè è îïèò çà òðåòà
На 13.09.2012 г. Районен
съд – Балчик, насрочи за
разглеждане наказателно
дело срещу 21-годиш-ния
Из. Г. Ис. от гр. Балчик.
Районна прокуратура –
Балчик, е повдигнала срещу него обвинителен акт
за три деяния, извършени
в гр. Балчик при условията на продължавано престъпление и на повторност
в немаловажен случай. На
19.02.2012 г. от имот в гр.
Балчик той е отнел 2 броя
медни лозарски пръскачки
на стойност 90 лв., собственост на балчиклия. На 27.
02.2012 г. е отнел телевизор, оценен на 90 лв., собственост на гражданка на

Балчик. На 15.04.2012 г. от
трети имот, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени
за защита на имот –
счупване на прозорци, е
направил опит да отнеме
чужди движими вещи,
собственост на друг балчиклия. Деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.
В обвинителния акт е
посочено, че на 19.02.2012
г. след обяд Из. Ис. влязъл
в дома на балчиклия и от
стопанска постройка, чиято врата била отворена взел
две медни лозарски помпи. Изкарал маркучите им
и ги оставил в стопанската

постройка. Помпите поставил в чували и ги отнесъл
в пункт за изкупуване на
вторични суровини. Там предал медните помпи срещу 40
лв., които изхарчил за храна.
На 27.02.2012 г. Из. Ис.
се качил на тераса на първия етаж на жилищен блок
в гр. Балчик. Той избутал
балконската врата, влязъл
в апартамента и взел телевизор „Волтел” заедно с
дистанционното и го
занесъл в дома си. Опитал
да продаде телевизора за
30 лв., но никой не го купил. След разобличаването му телевизорът е върнат
на собственичката.
Вечерта на 14.04.2012 г.

Из. Ис. посетил свой познат в квартирата му и се
почерпили. Когато си тръгнал бил пиян и не помни как
се озовал в дома на хазаина. Прокуратурата уточнява, че той е счупил стъклото на прозорец на втория
етаж на къщата. Започнал
да рови, за да открадне
нещо. Бръкнал в един
кашон и се порязал на електрическа скара. Забърсал кръвта си на бял парцал, който бил в близост до
кашона. После слязъл на
първия етаж, но се объркал,
и за да излезе навън, счупил
друг прозорец. Така не
взел нищо. Има начално образование, осъждан е.

Óñëóãà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ
Районен съд – Балчик, запозна кметове на населени
места в Община Балчик и
представители на местната
дирекция „Социално подпомагане” с новата си услуга - прослушване на съдебен документ. Тя бе въведена през месец май,
благодарение на предоставения от Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” софтуер за
синтез на реч „Speechlab 2.0”.
Председателят на Райо-

нен съд – Балчик Ивелина
Велчева и системният администратор Юлиян Костадинов представиха възможностите, които програмният продукт дава за подобряване на работата на съда
с незрящи, хора със зрителни увреждания, неграмотни и възрастни хора с
увредено зрение и слух.
Ползването на услугата бе
презентирано през кметовете на 19 села, които поеха
ангажимент да я популяри-

зират по места.
Срещата даде възможност на Районен съд – Балчик, да представи пред гостите стартиралата в началото на 2012 г. програма
„Спогодби” в Районен съд
– Балчик. По нея съдебен
служител - лицензиран медиатор, предоставя безвъзмедно медиационни медиаторски услуги на желаещите граждани. За налагането им, съдът търси подкрепата в установяването

на контакт между него и
лицата, които желаят да се
възползват от програмата
и от възможностите на медиацията. Затова медиаторът Миглена Йорданова
разясни при какви спорове
е приложима медиацията.
Интерес у представителите на местната власт предизвика опцията за сключване на извънсъдебно споразумение между длъжници и кредитори в Община Балчик.

Êðàæáà îò ÷óæäåñòðàíåí òóðèñò
Наказание 1 година условно лишаване от свобода
при 3 години изпитателен
срок, наложи днес Районен
съд – Балчик, на 27-годишния Асп. В. Анг. от гр. Балчик. Той бе признат за виновен по повдигнатото му
от Районна прокуратура –
Балчик, обвинение за това,
че на 07.08.2011 г . на улица в гр. Балчик е отнел чужди движими вещи на обща
стойност 816,73 лв. от владението на 66-годишен
гражданин на гр. Букурещ, Република Румъния.
По делото е установено,

че в началото на месец август 2011 г. румънският гражданин бил на почивка в гр.
Балчик. На 06.08.2011 г. вечерта семейството му посетило заведение и след полунощ на другия ден тръгнали да се прибират към
хотела. Докато вървели по
улица, пострадалият е носел в ръцете си черна кожена чантичка. До него се
приближил подсъдимият и
умело му отнел чантичката, без да употреби сила.
27-годишният побягнал, а
румънският турист го последвал, но го изгубил в

тъмните улички.
Пострадалият имал в чантичката портфейл със сумата от 325 EUR, лични
документи, кредитна карта, ключове, карта за безплатно пътуване по железопътния транспорт, винетен
стикер за автомобил и мобилен телефон.
Подсъдимият скрил личните документи във външната тоалетна на дома си, взел
валутата и мобилния телефон, а ключовете изхвърлил. Същата вечер той изиграл на игрални автомати
сумата от 125 EUR, а оста-

налите пари изхарчил за няколко дни за храна, цигари
и лекарства. Мобилния телефон продал.
След разобличаването
му той е предал на органите на реда документите, черната кожена чантичка и кафявия портфейл, а мобилния телефон бил върнат от
купувача.
Асп. Анг. няма образование, не е семеен, не работи, не е осъждан.
Присъдата на Районен
съд – Балчик, подлежи на
обжалване и протест пред
Окръжен съд – Добрич.

Ïðèñâîÿâàíå íà õðàíèòåëíè ïðîäóêòè
Районен съд Балчик,
ще разгледа на 20.09. 2012
г. наказателно дело срещу
46-годиишните съпрузи Р.
М. Р. и Р. Ил. Р. от гр. Добрич. Районна прокуратура Балчик, е повдигнала
срещу тях обвинение за
това, че на 03.06.2008 г. в
курортен комплекс, Р. М.
Р. в качеството си на длъжностно лице управител
на ресторант, и в съучастие с друго длъжностно
лице главен готвач в същия ресторант, като съизвършител и съпругът й
Р. Ил. Р., в качеството на
помагач, присвоили хранителни продукти на
стойност 631,78 лв., собственост на туристическа
фирма и поверени на Р.
М. Р. в качеството на управител на ресторанта да
ги управлява.
В обвинителния акт е
посочено, Р. М. Р. е работела като управител
на ресторант в курортен комплекс, а съпругът й като стоковед в
съ щия комплекс. По

същото време като главен готвач във въпросния ресторант работела Ст. В. Ст. от Добрич,
която вече е осъдена
като съизвършител и
помагач в деянието.
На 02.06.2008 г. по
разпореждане на управителя на ресторанта,
главната готвачка извадила един кашон с около 30 кг свински котлети, кашон около 20 кг
свински врат и 4 пакета пилешко бон филе.
Тя ги заявила да бъдат
изписани за готвене.
По ра зпорежда не на
управителя на ресторанта главната готвачка извадила и кашон с
пилешко бон-филе със
сусам, който бил предаден на главния готвач
на друг хотел.
На 03.06.2008 г. сутринта било разпоредено на транжора да обезкости котлета. В началото на вечерята управителката на ресторанта извикала главната

готвачка, слезли до
складовете и Р. М. Р.
взела 2 пакета леща и 2
пакета бисерен ориз.
Поставила ги в кашон.
След това отключила
камерата за колбаси и
взела оттам 2 пакета
пушен кашкавал, голяма пита кашкавал и 6
опаковки от по 3 консерви с риба скумрия
в доматен сос. Р. М. Р.
оставила продуктите в
стаята на главния готвач и я помолила, синът й да ги откара до
дома им в гр. Добрич.
Около 22,30 ч. Р. М. Р.
разпоредила на главната готвачка да отиде в
транжорната и да угаси
лампата. Тя самата слязла след нея и започнала да опакова транжираното месо. Подсъдимата прибрала месото в
чанти и го оставила в
стаята на главния готвач.
Съпругът й дошъл, опитал за затвори едната
чантата, но не успял, и
попитал как ще я изне-

се, когато в ресторанта
има свидетели.
Около 22,45 ч. главната готвачка изнесла едната чанта с приготвените продукти до паркираната на паркинга до хотела кола на сина й. Тя
му обяснила, че управителката на ресторанта иска да бъдат занесени до дома й в гр. Добрич. Стоковедът изнесъл
друга чанта с хранителни продукти и ги предал
на водача.
Автомобилът бил
спрян за полицейска
проверка, при която
били открити торбите с
хранителни продукти.
Синът на главната готвачка не могъл да обясни откъде са те и се наложило майка му да даде обяснения, че те са
на управителката на ресторанта.
Р. М. Р. има полувисше образование, работи, не е осъждана.
Р. Ил. Р. е с висше образование, не е осъждан.

Материалите са подготвени от Кремена Капралова - пресаташе на Окръжен съд Добрич.
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11 êðàæáè îò èìîòè â 6 ñåëà
На 19.09.2012 г. Районен
съд – Балчик, щe разгледа
наказателно дело за 11
кражби, извършени в различно съучастие от 6 лица
от с. Сенокос. За пет от тях
деянията са сторени при
условията на продължавано престъпление. Всички
кражби са направени след
предварителен сговор между подсъдимите, чрез
разрушаване на здраво
направени прегради за защита на имотите и чрез използване на специални
средства.
Районна прокуратура –
Балчик, е повдигнала срещу 46-годишния Ас. Хр.
В. обвинение за кражби на
вещи на обща стойност
1316,26 лв., извършени от
частни имоти на територията на с. Храброво, с. Сенокос, с. Дъбрава, с. Безводица в община Балчик и
с. Полк. Свещарово в община Добричка. Той е без
образование, безработен
е, семеен. Ас. В. е сторил
деянията след 14 осъждания и в условията на опасен рецидив.
21-годишния Н. Ас. М.
ще отговаря за отнето
имущество от частни имоти в същите села на обща
стойност 1538,26 лв. Той
има начално образование,
не работи, не е семеен.
Осъждан е за кражба и
престъпленията, за които
отговаря сега, се явяват сторени при опасен рецидив.
20-годишния Р. М. Н. е
подсъдим за извършени
кражби на територията на
с. Храброво, с. Дъбрава,
с. Безводица и с. Полк.
Свещарово с отнето имущество на стойност
1114,66 лв. Той е с начално образование, безработен, не е осъждан.
38-годишния Енч. С.
Анг. е обвиняем за кражба
на стойност 56,80 лв. от
имот в с. Сенокос. Той има
начално образование, безработен, семеен е, осъждан.
На 18-годишния Дж. Н.
Ас. е повдигнато обвинение за това, че като непълнолетен, но след като е
разбирал свойството и
значението на деянието и е
могъл да ръководи постъпките си, в с. Сенокос е извършил кражби, при които е отнето имущество на
обща стойност 323,80 лв.
Той има основно образо-

вание, безработен е, не е
семеен, не е осъждан.
26-годишния Р. Ас. Б. е
подсъдим за отнето имущество от имоти в с. Сенокос на стойност 267 лв.
Той има начално образование, работи, не е семеен,
не е осъждан.
Ас. В., Дж. Ас. и Р. Б. са
многократно осъждани.
В обвинителния акт е
посочено, че през м. април
2011 г. Н. М., Р. Б. и непълнолетният Дж. Ас. се
уговорили да извършат
кражба от наследствената
къща на добричлийка в с.
Сенокос. С метален лост те
откъртили решетките, поставени на прозорец, и извършили кражба на велосипед, радиокасетофон,
зарядно устройство за мобилен телефон и 3-метров
удължител на обща стойност 151,40 лв. След разкриване на деянието велосипедът и зарядното устройство са били върнати
на пострадалата.
Същия месец тримата
след предварителен сговор влезли в наследствена
къща на варненец в с. Сенокос. Те проникнали в
имота като счупили стъкло на прозорец. Извършили кражба на китара, телевизор и други вещи на
стойност 115,60 лв. След
разкриване на деянието
пострадалият получил обратно китарата, телевизора и разклонител.
През април 2011 г. Н.
М., Р. Н. и Ас. В. се уговорили да извършат кражба от имота на добричлийка в с. Безводица. Те
отрязали с клещи оградната мрежа и отнели два
метални кола за асма, 200
кг винкел и арматура, и
приспособление за барбекю на обща стойност 84 лв.
През пролетта на 2011
г. Н. М. и Ас. В. се уговорили да извършат кражба
от имота на балчиклийка в
с. Храброво. Влезли вътре и изнесли две 20-годишни маси.
През май 2011 г. Н. М.,
Р. Н. и Ас В. отишли в с.
Полк. Свещарово, прерязали оградната мрежа на
имота на добричлийка и
отнели 17 броя метални
масивни колове за лозе.
На 25.05.2011 г. Н. М.,
Р. Н. и Ас. В. разрязали с
клещи оградната мрежа на

имот в с. Дъбрава, собственост на жител на Варна,
и извършили кражба на 6
броя поцинкована ламарина, 25 броя тръби по 70 кг,
40-годишна боруна за ралене, 150 кг отпадни железа и 10 броя колове, всичко на стойност 130,20 лв.
През юни 2011 г. Н. М.,
Р. Н. и Ас. В. разбили входната врата на дома на добричлия в с. Полк. Свещарово. Откраднали оттам 3
броя метални плотове за
маса, свален от отчет мотоциклет „ИЖ” и 70 броя
винкели, всичко на стойност 258,48 лв.
На 29.06.2011 г. същите
подсъдими за втори път
разрязали с клещи оградната мрежа на имота на
варненец в с. Дъбрава и извършили кражба на ел. мотор за шмиргел, двигател
за мотофреза, 10-килиграмов каменарски чук, 2
броя чугунени барбекюта, 30 буркана с компот,
30-годишен 200-литров
метален казан и други вещи на обща стойност
588,98 лв. След разкриване на престъплението на пострадалия били върнати вещи на стойност 553,90 лв.
На 30.06.2011 г. тримата извършили кражба на
вещи на стойност 53 лв. от
имот в с. Храброво, собственост на балчиклия.
През м. юли 2011 г. Н.
М. и Ас. В. с цел да извършат кражба влезли в имота на добричлийка в с. Дъбрава и изнесли П-образни профили, 300 кг отпадъчно желязо и колело от
трактор на обща стойност
201,60 лв.
През м. сепетмври 2011
г. Енч. Анг. и Дж. Ас. влезли в дома на пострадалия
вече гражданин от Варна
в с. Сенокос. Те разбили
първо входната врата на
къщата, а след това катинара на складово помещение. Отнетите вещи са на
стойност 56,80 лв.
Районна прокуратура –
Балчик, уточнява, че поголяма част от кражбите са
извършени с магарешката
каручка на подсъдимия
Ас. В. Отнетите метални
вещи били предавани в
пунктове за изкупуване на
черни и цветни метали.
Шестимата са се признали за виновни и направили пълни самопризнания.

36-ãîäèøåí òåðâåë÷àíèí,
èçäèðâàí îò áåëãèéñêèòå âëàñòè
Окръжен съд – Добрич, взе
временна мярка за неотклонение задържане под стража на
36-годишния Решат Иб. Ф. от
гр. Тервел. Тя е в сила до приключване производството по
екстрадицията му. Задържането му е наложено въз основа на
Европейска заповед за арест, издадена на 06.09.2012 г. по искане на съда в гр. Брюксел,
Кралство Белгия.
Решат Ф. е издирван като обвиняем за трафик на хора. Белгийските съдебни власти уточняват, че престъплението е извършено през 2007 г. в района
на гр. Брюксел, където тервелчанинът е подтиквал и склонявал към проституция и сексуална експлоатация жени като част
от мрежа за трафик на хора.
Белгийският наказателен кодекс предвижда максимално на-

казание лишаване от свобода за
срок 15 години.
В съдебната зала Решат Ф. даде
съгласие да бъде предаден на
белгийските съдебни власти. Той
заяви, че не е участвал в подобно
деяние и иска да бъде изяснен
случая. Решат Ф. посочи, че бил
върнат със самолет в България,
от две години е тук и през този
период не бил търсен от никого.
Окръжен съд – Добрич, установи, че българският гражданин се издирва за тежко
умишлено престъпление - трафик на хора. То се явява също такова тежко умишлено
престъпление и по НК на Република България. Националното ни законодателство предвижда за него санкции лишаване от свобода от 5 до 12
години и глоба от 20 000 лв.
до 50 000 лв. Справките за

съдимост на Решат Ф. показват, че той е извършил деянието в изпитателния срок по
условното предсрочно освобождаване от изтърпяване на
наказание лишаване от свобода, постановено му от Варненския окръжен съд. Той вече
многократно е осъждано за такива тежки умишлени престъпления и е лежал в затвора
повече от 1 година. С тези аргументи Окръжен съд – Добрич, прие, че опасността Решат Ф. да се укрие и да извърши престъпление е предвидена от закона и не се опровергава от събраните до момента доказателства.
Определението на Окръжен
съд – Добрич, за налагане на
временна мярка за задържане
на Решат Ф. подлежи на обжалване и протест.

