ПОЗИЦИИ

Äúðæàíå íà àêöèçíè ñòîêè
Районен съд – Балчик,
разгледа на 27.12.2012 г.
предложеното от Районна
прокуратура – Балчик,
споразумение за решаване в досъдебното производство по наказателното
дело срещу 48-годишния
Т. П. Т от гр. Варна.
С подписаното с прокуратурата споразумение той се признава за виновен в това, че на
12.12.2012 г. в гр. Балчик,
в лек автомобил „Форд
транзит” е държал акци-

зни стоки без бандерол,
когато такъв се изисква
по Закона за акцизите и
данъчните складове. Той
е държал 150 броя кутии
с
цигари
марка
„BOHEMI nouveau” – 80
мм, на обща стойност
1125 лв. Случаят е немаловажен, уточнява държавното обвинение.
Районна прокуратура –
Балчик предлага за извършеното престъпление на Т.
Т. да бъде наложено наказание 5 месеца лишаване от

свобода с 3 години изпитателен срок.
Т. Т. е декларирал, че е
съгласен с постигнатото
споразумение и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред.
Той има средно образование, не е семеен, не е
осъждан.
Ако бъде одобрено от
Районен съд – Балчик, споразумението ще има последиците на влязла в сила
присъда.

две пробационни мерки за
срок от 6 месеца наложи
Районен съд – Балчик, на
50-годишния Л. Б. М. от
с. Кранево, община Балчик. Съдът одобри днес
сключеното между него и
Районна прокуратура –
Балчик, споразумение за
решаване на делото му в досъдебното производство.
Със споразумението той
се признава за виновен в това, че за периода от 22.03.

Кранево, община Балчик,
сам е осъществил неправомерно присъединяване към
водоснабдителната система,
собственост на оператора
„ВиК” ЕООД – Добрич, с което е създал условия за непълно отчитане на потребеното количество вода.
За това деяние Л. М. е наказан със задължителна регистрация по настоящ адрес
за срок от 6 месеца и със задължителни периодични

жител за същия период.
Районен съд – Балчик,
одобри подписаното между него и Районна прокуратура – Балчик, споразумение, след като Л. М. се
призна за виновен и заяви, че доброволно го е подписал и разбират последиците му на влязла в сила присъда.
Той има полувисше
образование, семеен е, не
е осъждан.

Öèãàðè áåç áàíäåðîë
- На 8 януари около
16:00 часа след получен
сигнал, е извършена
проверка на частен дом
в град Балчик. В хода на
проверката са открити

Øîôèðàíå ñëåä óïîòðåáà
íà íàðêîòèöè
Районен съд – Балчик,
разгледа на 08.01.2013 г.
предложено от Районна прокуратура – Балчик, споразумение за решаване в досъдебното производство на
наказателно дело срещу 24годишния Д. К. М. от с. Рогачево, община Балчик.
По силата на сключеното с Районна прокуратура – Балчик, споразумение
Д. М. се признава за виновен в това, че на 06.08.2012

г. в с. Кранево, община
Балчик, е управлявал лек
автомобил „Опел Кадет”
след употреба на наркотични вещества, установено
по надлежния ред. За извършеното престъпление
се иска на Д. К. да бъде наложено наказание пробация с две пробационни
мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 месеца и
задължителни периодични

срещи с пробационен служител за същия период.
Д. К. декларира, че е съгласен с постигнатото споразумение и се отказва от
по-нататъшно разглеждане
на делото по общия ред
Той има основно образование, не е семеен, безработен е, осъждан.
Ако бъде одобрено от Районен съд – Балчик, споразумението ще има последиците
на влязла в сила присъда.

×åðâåíîãóøàòà ãúñêà
íå å çàñòðàøåíà
храните планират да
ограничат лова в този район в периода 1
януари – 28 февруари, съ с за повед по
чл.42, ал. 1 от Закона
за биологичното разнообразие…”
Планираната работна
среща трябваше да се
състои на 20 декемвВ писмо от 13 де- ри, 2012 г. от 13. 00 ч.
кември 2012 г. Мини- в Конферентната зала
стерството на околна- на Изпълнителната
та среда и водите ка- агенция по горите. Рони Националното ло- вно-рибарските сдрувно-риба рско сдру- жения от Черноморсжение на работна сре- кия регион са против
ща във връзка с про- издаването на такава заект за ограничаване повед, която цели ограна лова на водопла- ничаването на правото
ващ дивеч в района на на лов в региона. Това
Д у р а н к ул а ш к о т о , ще засегне над 5 000
Шабленското и Езере- местни ловци и много
цкото езеро. В писмо- други български и чуто се казва: „... С ог- ждестранни ловци, лолед опазването на во- вуващи в района.
Съгласно действадоплаващите птици в
района на Дуранкула- щото законодателство
шкото, Шабленското в региона има създаи Езерецкото езеро, дени 2 защитени териМинистерството на тории – „Дуранкулашоколната среда и во- ко езеро” Зап. №РД –
дите и Министерство- 786/15.08.2002 г. с
то на земеделието и площ 446, 54 ха. План

за управление, утвърден с Зап.№РД – 1225/
11.12.2002 г. и „Шабленско езеро”, Зап.
№31/ 24.01.1995 г. с
площ 531, 24 ха, план
за управление, утвърден със Зап №РД –
167/26.02.2004 г.
Д о с ег а ловц ит е
стриктно спазват забра ните и разбират
предназначението на
тези защитени територии. Нещо повече
– ЛРД „Шабла” работи съ вм ест но с
БД ЗП по проект
„Опазване на зимуващата популация на
световно з астрашената червеногуша гъска”, NO LIFE 09 /
NAT/BG/000230, финансиран по програма „LIFE+” на Европейската комисия.
Поради това, не виждаме никаква причина за допълнително ограничаване на лова в
региона. Това си действие изразяваме и с подписка.
Красимир КУНЕВ

до 02:45 часа на 9 януари, неизвестен извършител е отнел мъжка
чантичка със сума пари
и CD плейър. По случая
се работи в условията
на досъдебно производство по описа на РУП
Каварна.

Ïèÿí îò Îáðî÷èùå
çàä âîëàíà

Районен съд – Балчик, ще
разгледа на 10.01.2013 г.
предложено от Районна
прокуратура – Балчик, споразумение за решаване в
досъдебното производство
на наказателно дело срещу
27-годишния А. М. Д. от с.
Оброчище, община Балчик.
По силата на сключеното с Районна прокуратура – Балчик, споразумение, А. Д. се признава за
виновен в това, че на
27.12.2012 г. в 02,40 ч. по
улица в с. Оброчище е управлявал лек автомобил
„АУДИ” с концентрация
на алкохол в кръвта си над
1,2 на хиляда – 1,39 промила, установено по над-

лежен ред с протокол за
химическа експертиза за
определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо средство в
кръвта. За извършеното
престъпление се иска на А.
Д. да бъде наложено наказание 3 месеца условно
лишаване от свобода с 3
години изпитателен срок.
А. Д. декларира, че е
съгласен с постигнатото
споразумение и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред
Ако Районен съд – Балчик, одобри споразумението, то ще има последиците
на влязла в сила присъда.

Îòñòðàíÿâàíåòî íà
íà÷àëíèê íà îòäåë â
îáùèíà Êàâàðíà
Окръжен съд – Добрич,
отказа да уважи жалбата
на Десислав Костов от гр.
Каварна срещу наложената му мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност”.
37-годишният мъж е
временно отстранен от заемания от него пост „началник на отдел ТУС в община Каварна” във връзка с воденото срещу него
досъдебно производство.
На 03.09.2011 г. му е повдигнато обвинение за това,
че като длъжностно лице е
използвал служебното си
положение, за да набавя за
себе си или за другиго противозаконна облага. На
08.09.2011 г. Окръжен съд
– Добрич, му наложи мярката за процесуална принуда, която Костов иска да
бъде отменена.

Защитникът му изтъкна,
че той търпи мярката продължителен период от
време, през който са иззети всички необходими на
разследването документи
и са разпитани свидетелите от служебното и личното му обкръжение. Адвокатът смята, че прокуратурата не посочва конкретни данни, как подзащитният му би могъл да повлияе на разследването.
Държавното обвинение
намери искането за неоснователно, тъй като Костов
е обвиняем в качеството
му на длъжностно лице, а
досъдебното производство срещу него не е приключило. Според прокурора, той може да създаде
пречки за обективното и
пълно изясняване на обстоятелствата по делото.
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Óñëîâíî ëèøàâàíå
îò ñâîáîäà

2000 къса цигари без
бандерол от марката
Окръжен съд – Добрич,
“BOHEMI”. По случая е
започнато бързо поли- разгледа предложение на
цейско производство по Пробационен съвет при
Районен съд – Каварна, за
описа на РУП Балчик.

Êðàæáà â Êàâàðíà

- На 9 януари в 02:45
часа в РУП Каварна е
получено съобщение
за извършена кражба от
лек автомобил, паркиран на територията на
град Каварна. УстановеÍåïðàâîìåðíî ïîëçâàíå íà âîäà но е, че за времето от
21:00 часа на 08 януари
Наказание пробация с 2012 г. до 30.05.2012 г. в с. срещи с пробационен слу-

17 януари - 23 януари 2013г.

частична замяна на наказание пробация на 19-годишния Станимир К. Ст.
от гр. Каварна.
На 22.03.2012 г. той е
признат за виновен в това, че в периода януари –
октомври 2011 г. в гр. Каварна, в условията на
продължавано престъпление и след предварителен
сговор с други две лица,
чрез разрушаване на прегради здраво направени за
защита на имоти и чрез използване на лек автомобил, е извършил 9 кражби на велосипеди и кражба на CD-плеър и флаш
памет, всичко на обща
стойност 1320 лв. Станимир Ст. е наказан с три
пробационни мерки – задължителна регистрация
по настоящ адрес за срок
от 8 месеца, задължителни
срещи с пробационен служител за същия период и
безвъзмезден труд в полза
на обществото в размер на
100 часа за 1 година.
Той е започнал да изпълнява наказанието на
30.03.2012 г., след което е
допуснал 14 нарушения
на първата пробационна
мярка и не се е явил на 5
срещи по втората. За реализиране на третата пробационна мярка било
сключено споразумение
между Станимир Ст. и община Каварна, като му бил

определен обект Обредния дом в Каварна. Той не
е отработил нито час с
обяснение, че имал работа. Пробационният съвет
уточнява, че неизтърпяната част от наказанието е
общо 20 дни. Според инспекторите младежът съзнателно и умишлено е нарушавал изпълнението на
наказанието и няма желание да го изпълни докрай.
Пробационният съвет
на Каварна поиска съдът
да замени неизпълнената
част от наказанието с 10
дни условно лишаване от
свобода с изпитателен
срок от 3 години. Те мотивират предложението си
с младата възраст на осъдения и с факта, че няма
други осъждания.
Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич, подкрепи искането
и заяви, че са налице основания за определяне на
условно наказание на Станимир Ст.
Адвокатът му помоли
да бъде определен минимален срок за отлагане на
изтърпяването на наказанието. Според него условното наказание ще има подобър възпитателен ефект,
докато евентуална ефективна присъда би се отразила негативно на психиката
на младия човек.
Окръжен съд – Добрич,
ще обяви решението си в
законния 30-дневен срок.
Станимир Ст. има средно
образование, не е семеен.

Окръжен съд – Добрич,
установи, че Костов е привлечен да отговарят за тежко
умишлено престъпление,
което се наказва с лишаване
от свобода за повече от 3
години. При налагането на
мярката за процесуална
принуда, е било отчетено, че
той е заемал длъжност началник отдел ТУС към Дирекция „Устройство на териториалната собственост и
туризма и икономическата
дейност”. Съдът е преценил
мястото на длъжността му в
йерархичната структура на
общинската администрация.
Тези обстоятелства са мотивирали съдебния състав
да приеме, че съществува
хипотетична възможност
обвиняемите да повлияят
на показанията на свидетели по делото, които работят в същата админист-

рация и по този начин да
бъде осуетено събирането
на доказателства.
Настоящият съд взе предвид, че предстои приключване на разследването
срещу Костов и не са настъпили нови обстоятелства,
които да обосноват изменение на мярката за процесуална принуда. Съдът намира, че не е отпаднала опасността 27-годишният да повлияе на разследването посредством контакта му със
свидетелите в общинската
администрация. С тези аргументи съдът отказа да
уважи искането на Костов.
Определение на Окръжен
съд – Добрич, подлежи на
обжалване в 3-дневен срок.
Десислав Костов е на 36
години, живее в Каварна,
има висше образование,
семеен е.

Ñïåöèàëèçèðàíàòà áîëíèöà “Òóçëàòà” â
Áàë÷èê, êîÿòî ïðèåìà äåöà ñ öåðåáðàëíà
ïàðàëèçà, âå÷å ðàçïîëàãà ñ íîâà àïàðàòóðà
çà èäâàùèÿ ñåçîí, ñúîáùàâà ÁÒÀ.
По думите на управителя на болница та д -р К ам ел ия
Кир чева първит е
пациенти ще бъдат
посрещнати в средата на месец март.
Лечебното заведение вече има апарат
за магнитотерапия.
Той сл уж и з а и з вършването на про-

ц ед ур и н а д ец а с
болести на опорнодвигателния апарат.
Освен това болницата е закупила и
нов комбиниран апарат за раздвижване
на глезенната става
и на малките стави
на ръцете.
През 2013 г. здравното заведение очак-

ва да го посетят повече пациенти по програми на Националния осигурителен институт за профилактика и рехабилитация.
Това ще се случи,
благодарение на факта, че половината от
легловата база е модернизирана.
В 15 стаи ще имат

климатици, телевизори, самостоятелни санитарни възли и нов
кухненски блок. Техният ремонт започна
още миналата година.
До края на януари
болницата трябва да
сключи и договор с Националната здравноосигурителна каса
Balchik.com

