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След проведени опера-
тивно-издирвателни ме-
роприятия от служители
на РУП Албена, на 30 ок-
томври 2013 г. е задържа-
но лицето Д.К., на 32 го-
дини. При извършената
проверка в частен дом в
с.Църква, общ. Балчик,
обитаван от лицето е на-
мерена и иззета суха тре-
вна маса, реагираща на
полевия тест на канабис,
с общо тегло около 200

Êàíàáèñ â ñ.Öúðêâà
грама.

На 30.10.2013 г.служите-
ли на  РУП  Албена  са
спрели за проверка л.а.
„БМВ”, управляван  от
К.Ш., на 32 години, като
при проверката в автомо-
била са намерени 6 поли-
етиленови плика, съдъра-
щи суха тревна маса, реа-
гираща на полевия тест на
канабис, с общо тегло око-
ло 600 грама и полиети-
леново пликче с бяло ве-

щество, реагиращо на по-
левия тест на амфетамин,
с тегло около 7 грама. В
автомобила е пътувало и
друго лице- Ц.Д., на 31 го-
дини, като при извърше-
ния обиск в него са наме-
рени полиетиленово пли-
кче със суха тревна маса,
реагираща  на  полевия
тест на канабис, с тегло
около 4 грама и  ръчно
свита цигара със същото
вещество.

Наказание  пробация  с
две пробационни мерки за
срок от 24 месеца наложи
Районен съд – Балчик, на
19-годишния Р. Ю. К. от с
Оброчище,  община  Бал-
чик. Определени са му про-
бационните мерки  задъл-
жителна  регистрация  по
настоящ адрес и задължи-
телни периодични срещи с
пробационен служител.

Съдът разгледа и одоб-
ри сключеното между не-
го и  Районна прокурату-
ра – Балчик, споразумение

Ïðîáàöèîííè ìåðêè çà ñðîê îò 24
ìåñåöà ïîëó÷è 19-ãîäèøåí
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за решаване на наказател-
ното му дело в досъдебно-
то производство. Със спо-
разумението Р. К. е приз-
нат за виновен в това, че
на  18.09.2013  г.  около
09,30 ч. в местността „Рав-
на гора” по асфалтов път в
полигона от посока главен
път 1-9, община Балчик, е
управлявал лек автомобил
„Пежо 405”, без да прите-
жава свидетелство за уп-
равление на моторно пре-
возно средство в едного-
дишния срок  от наказва-

нето му по администрати-
вен ред с наказателно пос-
тановление на Началника
на  Районно  управление
„Полиция” – Албена за та-
кова деяние.

Обвин яемият  заяви
пред съдебния състав, че
е съгласен със споразуме-
нието и се отказва от по-
нататъшно разглеждане на
делото му по общия ред.

Одобреното от Районен
съд – Балчик, споразуме-
ние  има  последиците на
влязла в сила присъда.

Районен съд  Балчик,
призна 27-годишния М. Р.
Кр., 23-годишната М. Ас.
Д.  и 22-годишната Г. К.
Ас., тримата от гр. Бал-
чик, за виновни в това, че
през месец май 2012 г . в
гр. Балчик, след предва-
рителен  сговор  между
тримата и четвърто лице,
чрез разрушаване на пре-
гради, здраво направени
за защита на имот и изпо-
лзване на техническо сре-
дство  френски ключ, са
отнели от хотел 2 броя го-
тварски печки с четири
плота и фурна, газова пе-
чка, 2 броя фритюрници,
електрическа печка „Ел-
ва”, радиограмофон, кафе-
варка,  3  броя  метални
шкафове и други вещи; от
почивна станция на фир-
ма са взели 2 броя решет-
ки за прозорци на бунга-
ла, 2 броя смесителни ба-
терии, 2 броя душ бате-
рии; от почивна станция
на втора фирма са отнели
спирателен кран за студе-
на вода, 7 броя душ бате-
рии, 4 броя смесителни
батерии за мивки, 80 лит-
ров неработещ бойлер и
други, като общата стой-
ност на отнетото имущес-
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тво възлиза на  2 821,40
лв. За М. Кр. деянията са
извършени в условията
на повторност и продъл-
жавано престъпление, а за
двете жени - в условията
на продължавано престъ-
пление.

Районен съд  Балчик,
наложи на М. Кр. нака-
зание 1 година и 4 месеца
лишаване от свобода, чи-
ето изтърпяване е отло-
жено с изпитателен срок
от 3 години. Съдът гру-
пира това наказание с по-
становеното на М. Кр. по
присъда на Районен съд
Каварна, 3 месеца услов-
но лишаване от свобода с
изпитателен срок от 3 го-
дини и определи той да
изтърпи по-тежкото  1 го-
дина и 4 месеца условно
лишаване от свобода с 3
години изпитателен срок.

М. Д. и Г. Ас. са осъде-
ни на 8 месеца условно ли-
шаване от свобода с 3 го-
дини изпитателен срок.

По молба на подсъдими-
те делото  бе разгледано
като съкратено съдебно
следствие и по този ред съ-
дът наложи наказанието
им, като първоначалното
определеното от него на-

мали с 1/3.
Присъдата подлежи на

обжалване и протест пред
Окръжен съд Добрич.

Пресцентърът припом-
ня, че според обвинител-
ния акт на неустановена
дата през месец май 2012
г. тримата подсъдими се
срещнали с четвъртото ли-
це и се уговорили на след-
ващия  ден да  извършат
кражби от хотелски комп-
лекси,  стопанисвани  от
свидетел по делото. През
светлата част на деня те се
отправили пеш към хотел
и четвъртия участник в де-
янията разбил решетка на
врата. Така проникнали в
кухнята на ресторанта и
извършили кражба на по-
сочените вещи. Те укрили
отнетото в храсти до сме-
тище, а по-късно го отка-
рали в пункт за изкупува-
не на отпадъци от черни и
цветни метали в гр. Бал-
чик. Получените пари си
разделили.  Назначената
съдебно-оценителна екс-
пертиза показва, че отне-
тите от хотела вещи са на
стойност 1773,25 лв.

През същия месец чети-
римата се уговорили да
извършат кражба от почи-

вна станция, стопанисвана
от  същата  свидетелка.
Отишли там през деня и за-
почнали да взломяват с
крак вратите на помеще-
нията. Отнетите вещи пре-
дали в пункт за изкупува-
не на черни и цветни мета-
ли и си поделили получе-
ните пари. Причинената
щета е оценена от вещо ли-
це на 264 лв.

Тримата подсъдими и че-
твъртото лице се уговорил
през същия месец да извър-
шат кражба на метални де-
тайли от същия район. Те
отишли във втора почивна
станция, стопанисвана от
същия свидетел по делото.
Чрез  взломяване с  крак
проникнали в четири бун-
гала и в склад, откъдето из-
вършили кражба на посо-
ченото  имущество.  То е
оценено на 784,15 лв.

Четвъртият участник в
кражбите не е привлечен
към наказателна отговор-
ност, тъй като към момен-
та на осъществявянето им
не е разбирал свойството
и значението на извърше-
ното и не е могъл да ръко-
води постъпките си.

Тенденция на увеличение
на броя на делата от и сре-
щу търговци, отчита Райо-
нен съд  Балчик, през трето-
то тримесечие на 2013 г. Но-
вопостъпили са 27 от тези об-
лигационни производства,
докато за първите шест ме-
сеца на годината те са били
19 броя, а за третото триме-
сечие на 2012 г.  10 броя.

Тенденция на намалява-
не отбелязват новообразу-
ваните заповедни произ-
водства.  През  третото
тримесечие са постъпили
137 такива, при 310 броя
за  първото  полугодие  и
177 броя за месеците юли
септември на 2012 г. Оста-
ва валиден фактът, че го-
лямата част от тях са обра-
зувани  по  заявления  на
„ВиК” ЕООД  Добрич, ли-
зингова  фирма,  банка  и

Óâåëè÷àâàò ñå äåëàòà îò è ñðåùó
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„Енерго  Про Продажби”.

Наказателното  отделе-
ние на Районен съд  Бал-
чик,   регистрира  трайна
тенденция на увеличение
на свършените наказател-
ни дела спрямо миналого-
дишните.  През  третото
тримесечие наказателните
съдии са приключили 30
наказателни дела от общ
характер при 23 за същия
период на миналата годи-
на. Справките за първото
шестмесечие на 2013 г. по-
казват свършени 54 броя.
19 наказателни дела от общ
характер от завършените
в периода юли -  септемв-
ри 2013 г.,  са с одобрено
от съда споразумение ме-
жду обвиняемия и район-
ната  прокуратура.

Нов момент в статистика-
та на наказателното отделе-

ние на Районен съд  Балчик, е
нарастване на броя на част-
ните наказателни  дела  44,
спрямо 26 броя за същия пе-
риод  на  миналата  година.
Двойно е увеличен броят на
разпитите на свидетел, спря-
мо същия период на минала-
та година.

Като траен може да се
коментира ръстът на ад-
министративно-наказа-
телните дела в съда. За
третото  тримесечие  на
2013 г. са постъпили 55
дела, а  за  първите  две
тримесечия  те  са  били
общо 99 броя. За същи-
те периоди на 2012  г.  те
са съответно 38 броя и
94  броя.  Най-многочи-
слени  сред  тях  се  явя-
ват споровете по Зако-
на за движение по пъти-
щата.

Противопожарни мерки за безопасност през ЕЗС
Традиционно  с  настъпването  на  зимния  сезон  и  пускането  в  употреба  на

отоплителните инсталации и локалните уреди за отопление , пожарната обстановка в
жилищните, промишлените , селскостопанските и обществените сгради и помещения
се усложнява.С влошаване на времето и настъпилите ниски температури броят на
пожарите свързани с ползването на отоплителни уреди на територията на регион
Добрич се увеличават съществено.

ОУ”ПБЗН”    Добрич  предупреждава  всички  граждани  от  региона  да  обърнат
сериозно внимание на следните въпроси касаещи пожарната безопасност, а именно:
 преди ползването на отоплителните уреди , включващи се в димоотводни

канали /комини/ същите да се почистят , да се отстранят фугите, да не се изменя
конструкцията им, или ако се прави това, то да е от специалист;
 да се премахнат всички горими материали и заграждения от стълбищните

площадки в жилищните кооперации;
 да почистят мазите и таваните от ненужните вещи и материали;
 да се ползват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди,

като се спазват инструкциите за безопасна експлоатация;
 под никакъв предлог да не се оставят малки деца сами в домовете, особено

при включени отоплителни уреди;
 горивата да се складират само на определените за целта места;
 да се извършат проверки за състоянието и изправността на ел.инсталации,

особено в помощните и стопанските сгради;
 да не се оставят без наблюдение отоплителни и нагревателни уреди;
 да не се позволява на децата да си играят с огнеизточници;
Спазването на гореизложените правила ще допринесе за намаляване риска от

възникването на пожар във Вашето жилище или сграда, ще предпази Вас и Вашите
деца от жестокостта на огнената стихия.

При откриване на възникнал пожар сигнализирайте веднага органите на ПБЗН на
тел.112.

Êðàæáà â ñ÷åòîâîäíà ôèðìà
На  21 октомври  в  РУП  Балчик е  получено

съобщение за това, че неизвестен извършител е
проникнал в счетоводно помещение на фирма в
Община Балчик и е извършил кражба на метална
касета,  в  която е  имало пари  и документи.  По
случая е образувано досъдебно производство.

На  13 октомври  в  РУП  Балчик е  получено
съобщение за това, че неизвестен извършител чрез
взлом е проникнал в къща в с.Змеево, общ. Балчик
и е извършил кражба на бяла техника /хладилник,
готварска  печка, телевизор,  бойлери/ и  други
вещи.  Работи  се  в  условията  на  досъдебно
производство.

Âçëîì â êúùà â ñ. Çìååâî

Íåïðàâîìåðíî ïîëçâàíå íà òîê
Районен съд  Балчик, проведе на 11.10.2013 г.

наказателно дело, в което разгледа предложено от
Районна прокуратура  Балчик, споразумение за
решаване  в  досъдебното  производство  на
наказателно дело срещу 22-годишната Г. М. Н. от
с. Бобовец, община Балчик.

С  подписаното  между  нея  и   Районна
прокуратура    Балчик,   споразумение,  тя  се
признава за виновна в това, че на 26.07.2013 г. в с.
Бобовец,  община  Балчик,  в  дворно  място  е
осъществила неправомерно присъединяване към
електроразпределителната мрежа, като е създала
условия  за  непълно  отчитане  на  потребената
електрическа енергия.

С подписа си под споразумението Г. Н. признава
вината си и приема да й бъде наложено наказание
пробация с две пробационни мерки  задължителна
регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца
и  задължителни  периодични  срещи  с
пробационен служител за същия период.

Тя  декларира, че  доброволно е  подписала
споразумението и се отказва от разглеждане на
делото й по общия ред.

Районен съд  Балчик, одобри споразумението,
то има последиците на влязла в сила присъда.

Районен съд  Балчик, разгледа на 11.10.2013 г.
споразумение  за  решаване  в  досъдебното
производство  на наказателно  дело  срещу  22-
годишния Н. Ив. Г. от с. Старо Оряхово, община
Долни Чифлик, област Варна.

Със споразумението, подписаното между него
и Районна прокуратура  Балчик, той се признава
за виновен в това, че в условията на повторност в
края на месец март 2013 г. и на 05.05.2013 г. от
ресторант край с. Кранево, община Балчик е отнел
телевизор марка „LG” на  стойност 88,50  лв. и
мобилен телефон марка „Nokia” на стойност 50
лв.  от владението  на  жител  на  с.  Оброчище.
Имуществените  вреди  от  деянието  са
възстановени.

С подписа си под споразумението той признава
вината  си  и  приема  да  му  бъде  наложено
наказание 5  месеца  лишаване  от  свобода  при
строг режим в затвор от закрит тип.

Н. Г.  декларира, че  доброволно  е  подписал
споразумението и се отказва от разглеждане на
делото му по общия ред.

Районен съд  Балчик, одобри споразумението,
то има последиците на влязла в сила присъда.

Äâå êðàæáè â Êðàíåâî

Районен съд   Балчик,
одобри  пос тигнатото
между 35-годишния  Л.
Д. Хр. от с. Бояново, об-
щина  Елхово,   област
Ямбол  и  21-годишния
Хр. Ат. П. от с. Калчево,
община Тунджа, област
Ямбол, споразумение  с
Районна  прокур атура
Балчик,  за  решаване  в
досъдебното  производ-
ство  на наказателно  им
дело.

Със  споразумението,

Oäîáðåíî ñïîðàçóìåíèå íà äâàìà îáâèíÿåìè
îò îáëàñò ßìáîë

те се признават за вино-
вни  в  това,   че  на
16.04.2013 г. в с. Оброчи-
ще, в съучастие като из-
вършители са изкупува-
ли отпадъци от черни и
цветни  метали  без  ли-
ценз   разрешение,  като
такъв се изисква по  За-
кона  за  управление  на
отпадъците, а именно са
изкупили  500 кг  желез-
ни  отпадъци  на  стой-
ност 210 лв.

С одобреното от съда

споразумение  на  два-
мата  е наложено  нака-
зание пробация. Л. Хр. 
ще  търпи две  пробаци-
онни  мерки    задължи-
телна  регистрация  по
настоящ  адрес  за  срок
от 8 месеца и  задължи-
телни периодични  сре-
щи  с пробационен слу-
жител  за  същия  срок.
На  Хр.  П.  са определе-
ни  пробационни  мерки
задължителна  регист-
рация  по  настоящ  ад-

рес за срок от 6 месеца
и задължителни  перио-
дични  срещи  с  проба-
ционен служител за  съ-
щия период.

Двамата декларираха
пред Районен съд  Бал-
чик, че признават вина-
та  си,  доброволно  са
подписали  споразуме-
нието  с Районна  про-
куратура - Балчик  и  са
съгласни с неговите по-
следици на влязла в си-
ла  присъда.

 

/Материалите изготви
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