КРИМИНАЛНА
Óíèùîæàâàíå íà ãîòâàðñêà ïå÷êà
Районен съд – Балчик,
разгледа на 19.10.2012 г.
наказателно дело срещу
58-годишния Ас. Анг. М.
от гр. Балчик. Районна
прокуратура – Балчик, е
повдигнала срещу него
обвинения в кражба и
унищожаване на чужда
движима вещ. В обвинителния акт е посочено, че
на 13.06.2012 г. в гр. Балчик той е отнел 4 броя тави на обща стойност 88, 40
лв. от владението на балчиклия, без негово съгласие
и с намерение да ги присвои. На същата дата и място
той е унищожил готварска
печка, марка „Силтал”, на

стойност 252 лв., собственост на същия балчиклия.
Разследването твърди,
че на 13.06.2012 г. Ас. М.
пиел бира на улица в гр.
Балчик, в непосредствена
близост до дома на пострадалия. Подсъдимият видял, че вратата на дома на
пострадалия е отворена, а
той отишъл на плаж. Ас.
М. знаел, че в жилището
има тави, за които предполагал, че са изработени от
мед и се надявал да получи добра сума.
Той проникнал през отворената врата в имота и
взел четири тави. Решил да
вземе и металните елемен-

ти на готварска печка
„Силтал”. С помощта на
брадва, която се намирала
в колата на пострадалия,
подсъдимият започнал да
нанася удари по печката.
Целта му била да отдели
металните елементи, но не
успял. Ас. М. предположил, че собственикът на
жилището може да се върне и си тръгнал, като взел
четирите тави. Продал в
пункт за изкупуване на отпадъци от черти и цветни
метали за сумата от 6,48 лв.
В резултата на нанесените от него по готварската печка удари, тя е неизползваема. Строшени

били плотът с котлоните,
проводниците – изпокъсани, а външните й стени деформирани.
В досъдебното производство Ас. М. се е признал
за виновен по обвиненията, за които е бил привлечен да отговаря.
Назначената съдебно
оценителна експертиза показала, че стойността на четирите тави възлиза на
88,40 лв., а на готварската
печка е 252 лв.
Ас. М. има начално образование, не е семеен, работи периодично в строителството, осъждан е
многократно.

Øîôèðàíå ñëåä óïîòðåáà íà àëêîõîë
На 19.10.2012 г. Районен
съд – Балчик, разгледа предложеното от Районната
прокуратура споразумение
за прекратяване на бързо наказателно производство
срещу румънски гражданин. С него 37-годишният Н.
С. се признава за виновен, в
това, че на 28.09.2012 г. по

главен път край с. Оброчище, община Балчик, е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат” с концентрация на алкохол в кръвта си
над 1,2 промила, а именно
1,4 промила, установено по
надлежния ред.
Споразумението предвижда румънският граж-

данин да бъде наказан с условно лишаване от свобода за срок 3 месеца с 3 години изпитателен срок.
Той ще бъде лишен и от
право да управлява моторно превозно средство
за срок от 4 месеца.
Н. С. е подписал доброволно споразумението с

Районната прокуратура, в
което декларира, че се
признава за виновен, разбира последиците му на
влязла в сила присъда и е
съгласен с тях. С него той
се отказва от приключване на делото по общия ред.
Н. С. има средно образование, семеен е, не е осъждан.

Äâå êðàæáè è îïèò çà òðåòà
Наказание 8 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим наложи
Районен съд – Балчик, на 21годишния Из. Г. Ис. от гр.
Балчик. Той бе признат за
виновен в това, че 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, като деянието е останало недовър-

шено по независещи от дееца причини. Общата стойност на противозаконно отнетите вещи с цел да ги присвои възлиза на 180 лв.
Районен съд – Балчик,
допусна делото да бъде
разгледано като съкратено
съдебно следствие и по този ред определи наказанието на подсъдимия. Първоначално наложеното му
наказание 1 година лишаване от свобода е намалено с една трета и е постановено той да изтърпи 8
месеца лишаване от свобода при първоначален общ
режим в затворническо
общежитие от открит тип.
Съдът постанови Из. Ис.
да изтърпи отделно 2 години лишаване от свобода
при първоначален общ
режим, наложено му с
присъда от 2011 г.
Пресцентърът припомня, че според обвинител-

ния акт 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.
Из. Ис. има начално образование, безработен е, не
е семеен, осъждан е.
Присъдата на Районен
съд – Балчик, подлежи на
обжалване и протест пред
Окръжен съд – Добрич.

Äâîéíî ãëàñóâàíå íà èçáîðèòå
Районен съд – Балчик,
разгледа на 26.09.2012 г.
наказателно дело срещу
60-годишния З. К. Иб. от
гр. Балчик. Районна прокуратура – Балчик, иска
той да бъде признат за виновен за това, че на 23.10.
2011 г. при провеждане на
избори за избиране на
президент и вицепрезидент на Република България, в гр. Балчик и в с. Ляхово, съответно в избирателна секция №007 и №024
е упражнил избирателното
си право два пъти при един
избор. Държавното обвинение предлага той да бъде
освободен от наказателна

отговорност и да му се наложи санкция по административен ред.
На 23.10.2011 г. се проведоха избори за президент и вицепрезидент на
Република България, както и за избиране на кмет на
община и на населени места. В прокурорското постановление се посочва, че
обвиняемият е бил застъпник на политическа партия
в избирателна секция
№007 в гр. Балчик. Името
му фигурирало в избирателния списък на същата
секция за избиране на президент и вицепрезидент на
Република България. Той

има адресна регистрация в
гр. Балчик и е упражнил
правото си на глас в тази
избирателна секция. В обяснения пред държавното
обвинение З. Иб. е заявил,
че след обяд в изборния
ден в секцията дошли млади момчета, които му казали, че били пратени от
ръководството на с. Ляхово, община Балчик. Те му
обяснили, че трябвало да
гласува там, откъдето бил
родом и фигурирал в избирателния списък. З. Иб.
им казал, че вече е гласувал, но отишъл в избирателна секция №024 в с.
Ляхово. Той дал личната си

карта на член на тази избирателна секция, влязъл в
тъмната кабинка и гласувал. След това се разписал
в избирателния списък.
Изготвена в досъдебното производство графическа експертиза е установила, че подписите, положени в двата избирателни
списъка са на подсъдимия.
Районна прокуратура –
Балчик, посочва, че З. Иб.
не е осъждан, от деянието му
не са настъпили имуществени вреди и са налице основания за освобождаването
му от наказателна отговорност и санкционирането му
отадминистративен ред сглоба.

Ïðîâåðêà çà âðú÷åíà ïðèçîâêà
Районен съд – Балчик,
предоставя на интернет страницата си актуален списък
на призовки и съобщения
за връчване на съдебни книжа, изпратени от други съдебни райони. Страните по
дела могат да установят чрез
него, дали съответният участ-

ник в съдебен процес, живеещ на територията на Балчишкия районен съд, е редовно призован. Услугата
дава възможност на гражданите и адвокатите да се
ориентират за хода на делото, спестява време и разходи по излишно явяване

пред съда и за проверки
по телефона. Същевременно се разтоварва съдебното деловодство и се
защитават личните данни
на гражданите.
Списъкът може да бъде
намерен в рубриката
„Призовки от страната” на

адрес: http://rsbalchik.info/
Данните в него се подреждат по датата на постъпване на призовки и съобщения за връчване на съдебни книжа. Той съдържа
информация за изпращащия ги съд и за дататана връчване на съответния адрес.
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Êðàæáà íà åëåêòðè÷åñêè ïðîâîäíèê
На 25.10.2012 г. Районен
съд – Балчик даде ход на
наказателно дело срещу
27-годишния А. Н. А. от
гр. Добрич. Районна прокуратура – Балчик, е повдигнала обвинение срещу
него за деяние, извършено при условията на продължавано престъпление
през месец февруари 2011
г. във вилна зона на гр. Балчик. То е сторено чрез използване на специално техническо средство и моторно превозно средство,
след предварителен сговор с три лица и в немаловажен случай. Държавното обвинение посочва, че
той е отнел противозаконно 123 метра ел. проводник на стойност 173,92 лв.
от владението на Държавно ловно стопанство гр.
Балчик, без съгласието на
директора му и с намерение да ги присвои. До
приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещта е
заместена.
Според обвинителния
акт А. А. се познавал с В.
В. и Пл. П. от около 10 години, а с Е. Н. се запознал

в края на 2010 г. Последният знаел, че във вилна
зона край Балчик има ел.
кабел, който захранва постройка на Държавното ловно стопанство до трафопост. Четиримата се уговорили да отидат там, да отрежат кабела и да го предадат на вторични суровини, тъй като всички имали
нужда от пари. През февруари 2011 г. те отишли до
мястото с автомобил, собственост на бащата на А. А.
Електрическият проводник не бил заровен. С фазомер те установили, че по
него не тече ток. С кирка,
която носели, отрязали
част от кабела и го натоварили на лекия автомобил.
По пътя за гр. Добрич, в
близост до с. Стефан Караджа, те изгорили обвивката
му. Част от кабела започнала да се топи и те установили, че той е от алуминий.
След няколко дни четиримата отишли с лекия автомобил на бащата на А.
А. на същото място във
вилната зона и по същия
начин отрязали част от
алуминиевия кабел. С колата го пренесли там, къ-

дето предния път горили
обвивката и сторили същото. Те предали алуминия
от двете кражби в пункт
за вторични суровини в
гр. Добрич.
След разкриване на
престъплението било установено, че е извършена
кражба на 123 метра
ел.проводник.
А. А. се е признал за виновен на досъдебното производство.
Той има средно образование, работи като строител, не е осъждан.
Останалите трима подсъдими са сключили споразумение с Районна прокуратура – Балчик, което
е одобрено от Районен съд
– Балчик, на 16.07.2012 г.
С него В. В. и П. П. са наказани с 5 месеца условно
лишаване от свобода с 3
години изпитателен срок.
Е. Н. е осъден на 5 месеца
лишаване от свобода при
строг затворнически режим. Те трябва да бъдат
изтърпени отделно от наказание 3 месеца лишаване от свобода, наложено
му Районен съд – Балчик,
по друго дело.

Øîôèðàíå áåç êíèæêà
На 29.10.2012 г. Районен
съд – Балчик, разгледа
предложеното от Районната прокуратура споразумение за приключване на
наказателното дело срещу
27-годишния Я. Ст. Ил. от
гр. Варна в досъдебното
производство. С него той
се признава за виновен в
това, че на 03.04.2012 г.
около 15 ч. на кръстовище
в гр. Балчик е управлявал
лек автомобил „Опел Вектра”, без да притежава
свидетелство за управление на моторно-превозно
средство в едногодишен
срок от наказването му по

административен ред за
такова деяние с Наказателно постановление от
05.03.2012 г. на IV РУП
Варна, влязло в сила на
24.03.2012 г.
Споразумението предвижда Я. Ил. да бъде наказан за деянието с 3 месеца
лишаване от свобода, което да изтърпи при строг
режим в затвор от закрит
тип. Предлага се съдът да
групира това наказание с
търпяно в момента от 27годишния наказание лишаване от свобода за срок от
8 месеца, наложено му за
кражба. Със споразумени-

ето се иска съдът да постанови той да изтърпи по-тежкото от двете наказания
– 8 месеца лишаване от
свобода при строг режим
в затвор от закрит тип.
Я. Ил. е подписал доброволно споразумението с
Районната прокуратура, в
което декларира, че се
признава за виновен, разбира последиците му на
влязла в сила присъда и е
съгласен с тях. С него той
се отказва от приключване на делото по общия ред.
27-годишният е без образование, не е семеен е,
осъждан.

28-ãîäèøåí ùå òúðïè ïðîáàöèÿ
Наказание пробация ще
търпи 28-годишния В. Ат.
Янк. от гр. Ген. Тошево,
след като Районен съд –
Балчик, одобри сключеното между него и Районна
прокуратура-Балчик, споразумение за решаване на
наказателното му дело в
досъдебното производство.
Със споразумението В.
Янк. е признат за виновен
в това, че на 15.09.2012 г.
в курортен комплекс е
управлявал лек автомобил
„Ауди” с концентрация на
алкохол в кръвта над 1,2

промила, а именно 1,83
промила, установено по
надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест”.
На подсъдимия са наложени две пробационни
мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и задължителни периодични
срещи с пробационен служител за същия период от
време. В. Янк. е лишен от
право да управлява моторно-превозно средство
за срок от 6 месеца от датата на деянието.

Районен съд – Балчик,
допусна делото да протече
по този ред, след като подсъдимият заяви, че се
признава за виновен, запознат е със съдържанието на
споразумението, разбира
последиците му на влязла
в сила присъда и доброволно го е подписал. Съдът прецени, че споразумението
отговаря на Наказателнопроцесуалния кодекс и не
противоречи на закона и
морала и го одобри.
Определението на съда
не подлежи на обжалване.
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Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Òåë: 0899 175 266

0887 716 779

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на
покриви; сваляне на стари цигли и монтиране на нови,
тенекиджийски услуги, монтаж на водосточни улуци и
водосточни тръби, монтаж на гипскартон и
топлоизолация. Направа на нов покрив. За всички
дейности - договор и гаранция, с 20% отстъпка.
Възстановяване на стари къщи.
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