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Ïðèñúäà çà äâàäåñåò è ïåò ãîäèíè
“ëèøàâàíå îò ñâîáîäà” ïîñòàíîâè
Îêðúæåí ñúä - Äîáðè÷
С присъда от 21.07.
2014г. Окръжен съд – Добрич призна подсъдимия
Тансел Е. Х., живущ в гр.
Добрич, за виновен в следните престъпления :
На 08.02.2014г. срещу
09.02.2014г. в гр. Добрич
отвлякъл Александра
Ж. К. от гр. Добрич, а
десет дни по-късно отвлича и Йоана Я.Б. от същия град. Деянията са
извършени в условията
на опасен рецидив. За
извършените престъпления Окръжният съд
определя на подсъдимия наказание „доживотен затвор”, което на
основание чл. 58а ал. 2
от НК, заменя с наказание „лишаване от свобода” за срок от двадесет и пет години.
В периода от 08.02.
2014 г. до 19.02.2014г. в гр.
Добрич, подсъдимият

извършва и следните деяния: кражба на пари /
100 лева/ и черен портфейл от владението на
Руси С.И от гр. Добрич;
мобилен телефон и мобилни аксесоари от владението на Александра
Ж.К. на обща стойност
97.00 лв., а също и сребърен пръстен от същото лице на стойност 12.50
лв.; кражба на мобилен
телефон, мобилни аксесоари и 2 сребърни пръстена от Йоана Я.Б. на
обща стойност 265.30 лв.
За всяка една от кражбите подсъдимият е употребил сила и заплашване. Всички кражби възлизат на стойност 482.30 лв.
Подсъдимият е признат за виновен и за това
че в периода от 09.02.
2014г. до 12.02.2014г. в гр.
Добрич и с. Великово,
обл. Добрич, при усло-

вията на продължавано
престъпление и опасен
рецидив по чл.29, ал.I, б.б.
„а” и „б” НК се съвкупил
с лице отженски пол - Александра Ж.К. /общо 7 пъти/, като япринудил към това със сила и заплашване.
На основание чл. 23
ал. І от НК Окръжен съд
– Добрич определя наказание лишаване от
свобода за срок от ДВАДЕСЕТ ИПЕТ ГОДИНИ,
което следва да се изтърпи при първоначален
строг режим в затвор
или затворническо общежитие от закрит тип.
Със същата присъда
подсъдимият е осъден
да заплати обезщетение
за нан есен ите на
по стра дали те
неимуществени вреди,
както следва: 20 000 лв.
на Александра Ж. К. и
10 000 лв. на Йоана Я. Б.

ÏÒÏ ïî ïúòÿ Êàâàðíà - Áàë÷èê
На 21 юли, около 13:20
часа, е получено съобщение за възникнало
ПТП по главен път гр. Каварна – гр. Балчик, на
кръстовището за с. Божурец. На място е установено, че С.Е.,на 54 г., швейцарски гражданин - водач на лек автомобил
„БМВ” с варненска реги-

страция, предприема
маневра изпреварване
на място, където изпреварването е забранено с
пътна маркировка и пътен знак, врезултат на което удря движещия се
пред него и завиващ наляво лек автомобил „Рено Меган” със софийска
регистрация, управляван

от П.П, на 45 г. Вследствие на настъпилото ПТП
са нанесени значителни
материални щети по двата автомобила. На двамата водачи са взети кръвни проби за изследване по
надлежния ред. По случая
е образувано досъдебно
производство по описа на
РУП Каварна.

Ïèÿí çàä âîëàíà
На 23 юли, около 16:21
часа, в с. Оброчище е
спрян за проверка лек автомобил „Опел Астра” с
добричка регистрация.
При последвалата про-

верка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на
1,4 промила в издишания
от водача въздух. С поли-

цейска мярка за срок от
24 часа в РУП Албена е
задържан Е.А. (43 г.) от
град Добрич. По случая
е образувано бързо полицейско производство.

Êðàæáà îò ðóñêà ãðàæäàíêà
На 28 юли, в РУП Каварна се тъжи 49 – годишна руска гражданка, за
това че завремето от 02:00
часа до 02:30 часа неизвестен извършител е проникнал през незаключена
стая в къща за гости в гр.
Каварна, в която тя спи и

е извършил кражба на мобилен телефон, дебитна
карта, СУМПС и сумата
от 36 лева. След проведени незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, е установен
извършителят на деянието – Е.А. (37г.) от гр. Ка-

варна. Лицето, което е
криминално проявено и
многократно осъждано,
е задържано с полицейска мярка за срок от 24
часа. По случая е образувано незабавно производство по описа на
РУП Каварна.

Íåïðàâîñïîñîáåí è ïèÿí
На 31 юли, около 00:45
часа, в град Каварна е
спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес” с
немска регистрация. Установено е, че водачът на
автомобила Е.М. (36 г.), от

град Балчик, е неправоспособен. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата
индикация отчита наличието на 1,99 промила в

издишания от него въздух. Лицето е задържано
с полицейска мярка за
срок от 24 часа в РУП Каварна. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Ïîçäðàâèòåëåí àäðåñ
до НЧ „Васил Левски – 1959” - гр. Балчик
55-годишно читалище
Ти раздаваше на всички светлина,
ти раздаваш всекиму.
С нашата душевна топлина
ти сплотяваш и каляваш –
Българския дух спасяваш.

ти оставаш вечно в него,
а пък той, във тебе, мило.
Да са пълни всички зали
с посетители все млади,
с много песни, танци, сцени –
хората да са засмени.

Ти, Читалище народно,
името на Левски взело,
днес си факел неугасващ,
днес си център неувяхващ.

Нека пламъкът ти ярък
днес да свети по земята,
да разнася твойто име
с факела на свободата.

Всеки, който те прекрачи,
с умиление те тачи,

Литературен клуб „Йордан
Кръчмаров” Балчик

По случай 55-годишнината на НЧ „Васил Левски” град Балчик редакцията на в-к „Балчишки
телеграф” подготви специален брой и издаде благодарение на Кооперация „Черно море – Балчик”
и Ротари клуб Балчик. Броят можете да намерите в библиотеката на читалище „В.Левски”.

Íàïàäåíèå è êðàæáà íà Äàìáàòà
На 30 юли, около 23:50
часа в РУП Балчик е получено съобщение от 32годишна гражданка на Република Беларус, за това
че за времето от 23:00 часа до 23:30 часа същия
ден, след като се е прибирала по кр айморс ката
алея в гр. Балчик към хотела, в който е пребивавала, е била нападната от неизвестно за нея лице, кое-

то я поваля на земята и й
нанася удари с юмруци в
лицето и тялото, след което отнема личната й чанта
и побягва в посока към
морето. По данни на тъжителката в чантата е имало лични документи, 2
банкови карти, перлено
колие, сумата от 45 лева и
беларуски рубли, с равностойност около 40 лева.
След проведени незабав-

ни оперативно –издирвателни мероприятия от
служители на РУП Балчик, е установен извършителят на деянието –
криминално проявеният
Д.Я. (40 г.) от с. Соколово. Лицето е задържано с
полицейска мярка за срок
от 24 часа. По случая е образувано досъдебно п роизводство по описа на
РУП Балчик.

Пенсионери от гр. Нови пазар гостуваха на медицинския клуб “Здраве” - Балчик с председател Т. Харизанова.

