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Опасен пътен инцидент
се по посока от КК 
„Албена“ към гр. Бал-
чик, при движение с 
несъобразена скорост с 
характера на пътя, губи 
контрол над управля-
вания автомобил като 
навлиза в насрещното 
платно за движение, 
напуска пътя и се удря 
в уличен стълб за ос-
ветление, след което 

На 24.06.2017 г. око-
ло 02,20 ч. в ОДЧ на 
РУ Балчик е получено 
съобщение за ПТП с 
ранени, в близост до 
в.з. „Орехите“. Уста-
новено, че л.а. „Ауди 
А3“ с добричка регис-
трация, собственост и 
управляван от Н. Д. Н. 
на 27 г. от гр. Балчик, 
стаж 3 г., движейки 

се преобръща по та-
ван. На предната дяс-
на седялка се е возил 
пътник на 20 г. от гр. 
Балчик. 

Лицата са прегледа-
ни от екип на ЦСМП 
гр. Балчик и транс-
портирани до ЦСМП 
гр. Добрич. Водачът е 
настанен в МБАЛ гр. 
Добрич в отделение 

по неврохирургия със 
смачкан ломбален пре-
шлен, без опасност за 
живота. В последствие 
пътникът е транспор-
тиран до МБАЛ Св. 
Анна гр. Варна и на-
станен в отделение по 
реанимация с опасност 
за живота. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.

Условна присъда за младеж, 
държал марихуана с цел 

разпространение

одобри споразумение-
то, постигнато между 
подсъдимия, неговата 
защита и прокуратура-
та. 23-годишният Гено 
А. се призна за виновен 
в това, че на 19 октом-
ври миналата година в 
Балчик без надлежно 
разрешително е дър-
жал с цел разпростра-

Условна присъда „ли-
шаване от свобода” за 
срок от 1 година и 10 
месеца с 4-годишен из-
питателен срок получи 
младеж от Балчик за 
държане на наркотици 
с цел разпространение. 
До това наказание се 
стигна, след като Ок-
ръжен съд - Добрич 

нение високорискови 
наркотични вещества 
- марихуана с общо 
тегло 16.82 грама на 
стойност 100.92 лева.

Подсъдимият декла-
рира пред съда, че е 
съгласен с постигна-
тото споразумение и 
се отказва от по-ната-
тъшното разглеждане 
на делото по общия 
ред. Той ще плати и 
направените по делото 
разноски в размер на 
369 лева.

Съдът разпореди из-
зетите като веществено 
доказателство нарко-
тици да бъдат унищо-
жени.

Определението на 
Окръжен съд - Добрич 
е окончателно.

бяло вещество на бучки 
с тегло 0,8 грама, реа-
гиращо на наркотично-
то вещество метаамфе-
тамин. С полицейска 
мярка за срок от 24 
часа са задържани кри-
минално проявените 
М.А. (32 г.) и К.Р. (25 
г.), и двамата от град 
Балчик. По случая е 
образувано бързо по-
лицейско производство

На 13 юни, около 
17:25 часа по ул. „Ва-
сил Априлов” в град 
Балчик е извършена 
проверка на лек авто-
мобил „Опел” с до-
бричка регистрация. В 
хода на проверката е 
установена суха тревна 
маса с тегло 3,6 грама, 
реагираща на полевия 
тест на наркотично-
то вещество канабис и 

Двама балчиклии - с 
наркотици в информационни-

те масиви на МВР е 
установено, че вода-
чът на автомобила не 
притежава СУМПС и 
управлява в едного-
дишен срок от нало-
жено му наказание. 
По случая е образува-
но бързо полицейско 
производство.

На 15 юни, около 
13:15 часа в района на 
с. Царичино, обл. До-
брич е спрян за про-
верка лек автомобил 
„БМВ” с варненска 
регистрация, управля-
ван от криминално 
проявения Р.К. (33 г.) 
от град Балчик. При 
извършената справка 

Кара без книжка

забелязал човек, който 
бута велосипед в него-
вата лента и в неговата 
посока за движение. 
В един момент пеше-
ходецът се опитал да 
се качи на колелото и 
завил наляво спрямо 
посоката на движение 
на автомобила. С цел 
да не нарани велоси-
педиста, подсъдимият 
отклонил колата си на-
ляво към осевата линия 
на пътното платно, а 
след това предприел 
спиране, но въпреки 
усилията му, последвал 
удар между автомобила 
и велосипедиста.

Веднага след инци-
дента подсъдимият  
позвънил на телефон 
112, но не успял да 
обясни какво се е слу-
чило, тъй като не знаел 
български език. Малко 
след това до место-
произшествието спрял 
свидетел, който предал 
необходимата инфор-
мация. Пострадалият 
възрастен мъж бил от-
каран в болница,където 
по-късно починал. По 
делото е установено, 
че участниците в път-
но-транспортното про-
изшествие не са били 
употребили алкохол.

В по следната  си 

Окръжен съд - До-
брич наложи условно 
наказание от 1 година 
„лишаване от свобода“ 
с 3-годишен изпита-
телен срок  на румън-
ския гражданин Тудор 
- Флорин Й. от Буку-
рещ за причинена по 
непредпазливост смърт 
при катастрофа. Подсъ-
димият беше лишен и 
от право да управлява 
МПС за срок от 1 го-
дина.

34-годишният мъж 
беше признат за вино-
вен в това, че на 7 юли 
2014г., около 9.30 часа, 
по пътя Дуранкулак 
- Балчик в района на 
Каварна при управле-
ние на лек автомобил 
„Дачия Логан“ е на-
рушил правилата за 
движение по пътищата 
и по непредпазливост 
е причинил смъртта  
на 78-годишен вело-
сипедист от Каварна. 
Мъжът беше осъден 
да заплати сторените 
по делото разноски - 1 
302 лева по сметка на 
ОД на МВР -Добрич и 
сумата от 3 168 лева по 
сметка на Окръжния 
съд. 

Според обвинител-
ния акт, в деня на ин-
цидента подсъдимият 

Осъдиха румънец за причинена 
по непредпазливост смърт при 

катастрофа край Каварна
д у м а  п р е д 
съда румън-
ският граж-
данин заяви, 
че не е успял 
д а  и з бе г н е 
удара, въпре-
ки че ведна-
га е натиснал 
с п и р ач к и т е 
на автомоби-
ла. Направих 
всичко как-
вото можах, 

но всичко стана много 
бързо, посочи той. 

По време на пледоа-
риите представителят 
на Окръжна прокура-
тура - Добрич  поиска 
румънският  гражда-
нин да получи условно 
наказание от 2 години 
лишаване от свобода с 
3 години изпитателен 
срок. Прокурорът по-
сочи, че подсъдимият 
доказано е извършил 
нарушение на две пра-
вила от Закона за дви-
жение по пътищата, 
като е налице и съпри-
чиняване на инцидента 
от страна на постра-
далия. 

Защитата поиска ру-
мънският гражданин 
да бъде  признат за 
невинен и да бъде оп-
равдан по повдигнати-
те му обвинения, като 
се позова на чл.15 от 
Наказателния кодекс, 
считайки, че се касае за 
случайно деяние. 

Окръжен съд - До-
брич ще изготви моти-
вите към постановената 
присъда в законоуста-
новения срок.

 Съдебният акт под-
лежи на обжалване или 
протест пред Апелати-
вен съд - Варна. 

Проверка на руски 
гражданин за наркотици

грама. При извърше-
ния полеви тест, сухата 
тревна маса, реагира на 
наркотичното вещество 
канабис. С полицейска 
мярка за срок от 24 часа 
А.Н. е задържан в РУ 
МВР Балчик. По случая 
е образувано бързо по-
лицейско производство.

На 19 юни, около 
19:00 часа в град Бал-
чик е извършена про-
верка на руския граж-
данин А.Н. (46 г.). В 
хода на проверката е 
установена ръчно свита 
цигара и пластмасово 
шише със суха трев-
на маса, с тегло 0,6 

качва на таксиметров 
автомобил в град Ва-
рна. На влизане в град 
Балчик, клиентът удря 
в лицето таксиметро-
вия водач, отнема от 
владението му мъжка 
чантичка и побягва 
в неизвестна посо-
ка. На извършителя е 
наложена мярка „за-
държане под стража”. 
Работата по устано-
вяване и документи-
ране на цялостната 
му престъпна дейност 
продължава по описа 
на РУ МВР Балчик.

След  проведени 
оперативно издирва-
телни мероприятия 
и процесуално след-
ствени действия от 
служителите на РУ 
МВР Балчик е устано-
вен и задържан кри-
минално проявеният 
и осъждан М.Б. (30 
г.) от град Варна. В 
хода на работата е 
установено, че мъ-
жът е извършител на 
грабеж на сумата от 
120 лева и два броя 
мобилни апарата. На 
29 май, т.г. М.Б. се 

Биячът на таксиметровия 
шофьор е арестуван

проникнал през неза-
ключена врата на вто-
рия етаж на вилата. 
По данни на тъжителя 
е извършена кражба 
на сребърни и златни 
накити, сумата от 60 
лева и 300 лева. По 
случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

На 14 юни, около 
06:30 часа е полу-
чено съобщение за 
извършена кражба от 
частен имот, находящ 
се във вилната зона на 
град Балчик. Устано-
вено е, че за времето 
от 00:00 часа до 06:00 
часа на 14 юни, неиз-
вестен извършител е 

Кражба във вилна 
зона Балчик

Осъдиха мъж от Оброчище 
за пране на пари

престъпления - сводни-
чество и международен 
трафик на проститут-
ки. За двете деяния 
мъжът вече е изтърпял 
в Австрия общо на-
казание от 3 години 
ефективно лишаване от 
свобода. 

Днес Окръжен съд 
- Добрич осъди мъжа 
и за пране на пари, 
като постанови той да 
заплати в полза на дър-
жавата цялата придо-
бита от престъпления-
та сума от 26 751 лева.

По същото досъдеб-
но производство има 
привлечени като обви-
няеми общо 7 души, 
от които петима вече 
са осъдени. Освен на 
Христо Г., наказания 
вече са наложени на 
съпрузите Фани и Сто-
ян Г. от село Оброчи-
ще, на Миглена Г. от 
същото село и на Пав-
лина М. от варненското 
село Кипра. 

Окръжен съд - До-
брич наложи условно 
наказание „лишаване 
от свобода“ за срок от 
2 години с 3-годишен 
изпитателен срок на 
Христо Г. от балчиш-
кото село Оброчище за 
пране на пари. До това 
наказание се стигна, 
след като съдът одобри 
постигнатото между 
подсъдимия, неговия 
защитник и прокурату-
рата споразумение.

49-годишният мъж 
се призна за виновен в 
това, че през периода 
от 2007 до 2011год. 
при условията на про-
дължавано престъпле-
ние в село Оброчище, 
Германия и Австрия е 
извършил финансови 
операции и сделки с 
имущество на обща 
стойност 26 751 лева 
със средства, за които 
е знаел че са придоби-
ти чрез извършени от 
него тежки умишлени 

Кражба от хотел 
„Нона” в к.к.”Албена”

на два мобилни теле-
фона, марка „Samsung“ 
и  „Allview“, чанта със 
сумата от 250 евро, 
100 румънски леи, 20 
лв., GPS марка „Mio“, 
лаптоп марка „Dell“, 
таблет марка „Kindle“ и 
2 бр. дамски чанти. По 
случая е образувано до-
съдебно производство. 

На 26.06.2017 г.  в  
РУ-Балчик е получено 
съобщение от румънски 
гражданин, отседнал 
в  хотел „Нона“ на  КК 
„Албена“, за това че 
неизвестен извършител 
е проникнал през неза-
ключена балконска вра-
та в хотелската му стая 
и е извършил кражба 


