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Районен  съд    Балчик,
призна 27-годишния М. Р.
Кр., 23-годишната М. Ас.
Д.  и  22-годишната  Г.  К.
Ас., тримата от гр. Балчик,
за виновни в това, че през
месец  май  2012  г  .  в  гр.
Балчик, след предварите-
лен сговор между трима-
та и  четвърто лице,  чрез
разрушаване на прегради,
здраво направени за защи-
та на имот и използване на
техническо средство  френ-
ски ключ, са отнели от хо-
тел 2 броя готварски печ-
ки с четири плота и фур-
на,  газова  печка,  2  броя
фритюрници, електричес-
ка печка „Елва”, радиогра-
мофон, кафеварка, 3 броя
метални шкафове и други
вещи; от почивна станция
на фирма са взели 2 броя
решетки  за  прозорци  на
бунгала, 2 броя смесител-
ни батерии, 2 броя душ ба-
терии; от почивна станция
на втора фирма са отнели
спирателен кран за студе-
на вода, 7 броя душ бате-
рии, 4 броя смесителни ба-
терии за мивки, 80 литров
неработещ бойлер и дру-
ги, като общата стойност
на  отнетото  имущество

   Óñëîâíè íàêàçàíèÿ ïîëó÷èõà òðèìà
áàë÷èêëèè, èçâúðøèëè êðàæáè íà ìåòàëíè

ïðåäìåòè îò ïî÷èâíè áàçè
възлиза на 2 821,40 лв. За
М. Кр. деянията са извър-
шени в условията на пов-
торност  и  продължавано
престъпление, а  за двете
жени - в условията на про-
дължавано престъпление.

Районен съд  Балчик, на-
ложи на М. Кр. наказание
1 година и 4 месеца лиша-
ване от свобода, чието из-
търпяване  е  отложено  с
изпитателен срок от 3 го-
дини. Съдът групира това
наказание с постановеното
на М. Кр.  по присъда на
Районен съд   Каварна,  3
месеца условно лишаване
от свобода с изпитателен
срок от 3 години и опре-
дели той да изтърпи по-те-
жкото  1 година и 4 месеца
условно лишаване от сво-
бода с 3 години изпитате-
лен 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.

Четвъртия  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. 

42-годишният Димитър
Г. Т. от с. Преселенци, об-
ласт  Добрич  е  обявен  за
международно издирване
с  Европейска  заповед  за
арест,   издадена   на
21.09.2012 г.  от съда във
Витербо, Италия и задър-
жан под стража от Окръ-
жен  съд    Добрич,  на

Èçäèðâàí îò èòàëèàíñêèòå âëàñòè
42-ãîäèøåí ìúæ äàäå ñúãëàñèå çà

äîáðîâîëíîòî ìó ïðåäàâàíå
25.10.2013 г. Той е търсен
с цел разследване  по об-
винение  за   престъпно
сдружаване, имащо за цел
продажба  на  незаконно
придобити  автомобили,
както и фалшифициране на
документи. Според посо-
чената заповед деянията са
извършени през  периода

24.08.2011 г.  18.09.2012 г.
във Витербо, Италия и на
други места, те са умиш-
лени, като в престъпната
група са участвали две и
повече лица, сговорили се
предварително. Тези дея-
ния освен по италианския,
са наказуеми и по българ-
ския Наказателен кодекс.

20-годишния П. В. К. и
31-годишния Ст. А. Н. от
гр. Балчик се признават за
виновни, че за времето от
22.09.2013 г. до 25.09.2013
г. от земеделска нива в зем-
лището на с. Соколово, об-
щина Балчик, до полезащи-
тен пояс, след предварите-
лен  сговор  помежду  си,
чрез използване на лек ав-
томобил  „Ситроен  Ксан-
тия” и нерегистрирано ре-
марке, са отнели противо-
законно  чужди  движими
вещи  6 000 кг царевица на

Äâàìà áàë÷èêëèè ñå èçïðàâÿò ïðåä
ñúäà çà êðàæáà íà 6 ò öàðåâèöà   

кочани, оставена без посто-
янен надзор, от владение-
то на собственика на ЕО-
ОД. За П. К. престъпление-
то е извършено в условия-
та на повторност и на про-
дължавано престъпление.
За Ст. Н. то се явява сторе-
но в условията на продъл-
жавано престъпление.

П. К. приема за извър-
шеното престъпление да
му бъде наложено нака-
зание условно лишаване
от свобода с 1 година из-
питателен срок.

Ст. Н. приема да бъде
наказан с пробация с две
п робац и он н и   мерк и .
Ако  съдът  одобри  спо-
разумението той ще тър-
пи „задължителна реги-
страция по настоящ ад-
рес за срок  от 6 месеца
и задължителни перио-
дични срещи с пробаци-
онен служител за същия
период от време.

Ако  Районен  съд    Бал-
чик, одобри споразумени-
ето, то ще има последиците
на влязла в сила присъда.

Áàíêîâà èçìàìà
Три месеца условно лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок

получи 43-годишната Галинка П. Ж. от с. Карапелит, община Добричка.
Предоставила е парични заеми на 7 физически лица с главница 1736,75 лв. и
лихва върху тях 2350 лв.

Окръжен съд - Добрич,  отнема в полза на държавата сумата, придобита
чрез престъплението в размер на 2350 лв.

Îáðàõà “Ìåðöåäåñ” íà âàðíåíåö, êðàé
“Èêàíòàëúêà”

На 2 ноември в РУП Каварна е получено съобщение за извършена кражба
от местността „Иканталъка”.

В промеждутъка от 20:00 часа на 1 ноември до 7:30 часа на 2 ноември, чрез
взломяване на  стъкло, неизвестен крадец е проникнал в лек  автомобил
„Мерцедес” с варненска регистрация, паркиран в местността „Иканталъка”,
край Каварна.

Извършена  е кражба  на кожена  чанта с  намиращите се  в нея,  лични
документи, дебитни карти и сума пари.

По случая е образувано досъдебно производство в РУП Каварна.
dobrichutre.bg

Ïèÿí ñå ïðåîáúðíà ñ “Ðåíî”-òî ñè áëèçî
äî Áàòîâî

Катастрофата е станала на 03.11.2013 г., около 20.45 часа по пътя Албена -
Добрич. Установено е, че лек автомобил „Рено”, управляван от 43-годишен
добричлия с инициали от М.И., поради движение с несъобразена скорост се
е преобърнал на около един километър преди село Батово. Проверката за
алкохол  с  техническо средство  е отчела  наличието на  1.58 промила  в
èçäèøàí èÿ î ò âî äà÷à âúçäóõ.                                                            dobrichutre.bg

Окръжен  съд    Добрич,
отложи за 11.12.2013 г. из-
слушването на съдебно-те-
хническа  експертиза  по
въззивно гражданско дело
срещу решение на Районен
съд    Каварна.  „Русалка
тур”ЕООД  и  „Паррус”
ЕООД обжалват първоин-
станционния акт, с който е
признато  за  установено
правото на собственост на
държавата, представлява-
на от Министъра на земе-
делието и храните върху 7
недвижими имота в земли-
щето на с. Свети Никола,
община Каварна с предна-
значение   горска  терито-
рия. С оспорваното реше-
нието Районен съд  Кавар-
на е осъдил „Паррус” ЕО-
ОД да предаде владението
им на държавата. Имотите

Âúççèâåí ñïîð çà èìîòè ìåæäó “Ðóñàëêà òóð”
è äúðæàâàòà

са с площ от 56 642 кв. м.,
17 729 кв. м, 22 957 кв. м,
10 115 кв.  м, 9 578  кв. м,
7 920 кв. м и 2 708 кв. м

Двете дружества претен-
дират, че решението на пър-
воинстанционния съд е не-
допустимо и незаконосъоб-
разно. То било постанове-
но  при  нередовна  искова
молба. Фирмите твърдят, че
първоинстанционният съд
се е произнесъл извън пре-
дмета на спора по отноше-
ние на имота с площ 56 642
кв. м., който не бил вклю-
чен в исковата молба. Реше-
нието било неправилно, тъй
като не било осъществено
заявеното  основание  на
придобиване на  спорните
имотите. Районният съд не
бил посочил, въз основа на
кои  доказателства е приел,

че те са част от Държавния
горски фонд. „Русалка тур”
ЕООД  и  „Паррус”  ЕООД
смятат, че по статут спор-
ните имоти представляват
парк и държавата не е при-
добивала  собствеността
върху тях. Не било отчете-
но, че държавата е загуби-
ла  с  приватизирането  им
правото си на собственост
върху тях.  Не било  взето
предвид, че теренът е заст-
роен, а държавата притежа-
ва само собственост върху
земята. Адвокатът на двете
компании посочва още, че
гората,  за която  се  спори,
представлява общинска со-
бственост.

Държавата чрез Мини-
стъра  на  земеделието  и
храните оспорва жалбата.
Процесуалният им предс-

тавител обръща внимание,
че е изчерпана възможно-
стта за представяне на до-
казателства по делото. 

При даване на ход на де-
лото  на 16.09.2013  г.  Ок-
ръжен съд  Добрич, допус-
на да бъде изготвена съде-
бно-техническа експертиза.
Тя трябва да отговори ка-
къв вид територия са спор-
ните имоти по Закона за ус-
тройство на територията,
според действащите за тях
концепции и схеми за прос-
транствено развитие и Об-
щия устройствен план. Ве-
щите лица ще установяват
още какво е фактическото
използване на тези имоти.

Поради  служебна  анга-
жираност на един от експер-
тите експертизата не е изго-
твена и представена в съда.

Районен съд   Балчик, на-
ложи административно нака-
зание обществено порицание
на двама младежи, участвали
като непълнолетни в проти-
возаконното отнемане на ав-
томобил. Д. Хр. А. на 19 го-
дини и Ст. Ив.Ст. на 16 годи-
ни са признати за виновни в
това, че на 18 срещу 19 юни
2012 г. в с. Оброчище, об-
щина Балчик, като непълно-
летни, но след като са разби-
рали свойството и значение-
то на деянието и са могли да
ръководят постъпките си,
след предварителен сговор в
немаловажен случай помеж-
ду си и с още две лица на 19
години, чрез използване  на
техническо средство  автомо-
билен ключ, противозаконно
са отнели чуждо МПС  лек
автомобил „Опел Кадет”, на
стойност 680 лв. от владени-
ето на 46-годишен мъж от съ-
щото село, без негово съгла-
сие, с намерение да го полз-
ват, като  настъпила повреда

Äâàìà ìëàäåæè ïðîòèâîçàêîííî îòíåìàò
àâòîìîáèë

на превозното средство в раз-
мер на 648,01 лв. и същото е
изоставено без надзор.

Пресцентърът припомня,
че на 19.07.2013 г. Районен
съд  Балчик, одобри сключе-
но от другите двама  подсъ-
дими В. Ст. В. и Р. П. Р. спо-
разумение за решаване на де-
лото им в досъдебното про-
изводство. Със споразумени-
ето  те  са признати за винов-
ни в извършване  на същото
деяние. По неговата сила на
В. В. е наложено наказание 6
месеца лишаване от свобода
при първоначален строг зат-
ворнически режим. Р. Р. по-
лучи наказание 6 месеца ус-
ловно лишаване от свобода с
3 години изпитателен срок.

Според обвинителен акт на
16.06.2012 г. Д. А. заедно с
15-годишния тогава Ст. Ст. и
В. В. отишли в дома на пост-
радалия в с. Оброчище да от-
краднат желязо. Тримата зна-
ели, че собственикът не  бил
у дома си. В мазето на къща-

та те напълнили в чували же-
лезни предмети  бубини, га-
ечни ключове и други, и ги
изнесли на двора. Ст. Ст. на-
мерил в дървен сандък с инс-
трументи автомобилни клю-
чове с емблемата на „Опел”.
Установили, че ключовете са
от „Опел Кадет”, паркиран на
улицата. Оставили в двора
чувалите с метални предме-
ти, а взели ключовете за „Опе-
ла” и ги скрили в храсти, в
близост до двора.

На 18.06.2012 г. тримата и
Р. Р.,  решили да вземат авто-
мобила „Опел Кадет”, за да се
разходят. Около 23 ч. всички
тръгнали към дома на 46-го-
дишния. Ст. Ст взел ключове-
те от храстите и ги дал на Д.
А. Той се качил на шофьорс-
кото място, а другите започ-
нали да го бутат. След около
200 метра автомобилът запа-
лил. Насочили се към бензи-
ностанция, за да заредят, но
спрели извън нея, за да не ги
видят техни познати. Д. А. и

Р. Р. взели пластмасова туба
от 10 литра от багажника на
колата и заредили бензин за
22 лева. Налели го в резерво-
ара на „Опела” и тъкмо поте-
гляли, когато покрай тях ми-
нал полицейски автомобил.
Подсъдимите се уплашили и
потеглили в посока с. Обро-
чище.  Полицейската  кола
обърнала и ги последвала. До-
като потегляли Р. Р., който се-
дял на предната дясна седал-
ка, скочил от колата встрани в
тревата. Д. А. ускорил „Опе-
ла” с цел да избяга от полица-
ите, но не успял, тъй като в
един момент В. В. дръпнал во-
лана надясно и колата се блъ-
снала в бордюр на влизане в с.
Оброчище. Тогава тримата
младежи изскочили от авто-
мобила и се разбягали в раз-
лични посоки, като го изос-
тавили с  повреда по него и
със запален двигател. Сутрин-
та на 19.06.2012 г. четири-
мата извършители били уста-
новени от полицията.

Наказание пробация по-
лучи 42-годишния Ст. Р. Ст.
от  с. Царичино,  след като
Районен  съд    Балчик,  одоб-
ри  сключеното между него
и  Районна  прокуратура
Балчик,  споразумение  за
решаване  на  наказателното
му дело в  досъдебното  про-
изводство.  С  определените
му пробационни мерки,  той
е задължен за полага подпис
по  настоящ адрес за срок от
6 месеца и да  се  явява на
задължителни  периодични
срещи  с пробационен  слу-
жител в  същия  период от
време.

Със  споразумението  Ст.
Ст.  е признат  за  виновен  в
това,  че на  22.12.2012  г.  в
с.  Царичино,  община Бал-
чик  Ст.  Ст.  е  отнел чужди
движими вещи  12 броя зай-
ци  от  смесена  порода  „ве-
ликан    чинчила” на  стой-
ност 258 лв.  от  владението
на гражданин на гр. Балчик,
без негово  съгласие  и  с на-
мерението противозаконно
да ги  присвои.

Делото  срещу него бе об-
разувано по  обвинителен

Ïðîáàöèÿ ùå òúðïè 42-ãîäèøåí,
îòêðàäíàë 12 çàéöè

акт, внесен от  Районна про-
куратура    Балчик.  Пресцен-
търът припомня  посочено-
то  в  него,  че на 22.12.2012
г.  42-годишният изпил 200
300  милилитра ракия  в  ма-
газина  на  селото  и  около
15,30   16 ч.  тръгнал в  посо-
ка на  дома  си.  Минавайки
покрай  имота на пострада-
лия балчиклия, той решил да
види  какво има в  стопанс-
ките  постройки.

Ст. Ст. прескочил  метал-
на  врата,  водеща към двора
на имота. През незаключе-
на  врата проникнал в  сто-
панска  постройка.  Вътре
видял клетки,  в  които били
отглеждани  зайци. В поме-
щението намерил чувал  от
захар. Мъжът  започнал да
отваря клетките  на  зайците
и  да ги  поставя вътре  в  чу-
вала. След  като взел  всички
зайци  от  стопанската пост-
ройка, подсъдимият излязъл
навън и  там видял още две
клетки, в които имало два за-
ека. 42-годишният поставил
единия при останалите в чу-
вала.

Той взел общо 12 броя  зай-

ци от имота и ги занесъл в дома
си. Там  ги оставил в помеще-
ние, което ползвал като кухня.

На следващия ден той по-
викал свидетел по  делото и
го помолил  да заколи  чети-
ри  от  зайците  и  да ги  сгот-
ви по  повод коледните пра-
зници .  Заедно  с  него  и  с
друг  свидетел,  тримата из-
консумирали  четири изпе-
чени на фурна  заека.

Останалите 8  зайци били
пуснати  свободно  в  кухнята
на подсъдимия и избягали. Ст.
Ст. успял да хване един от тях.

Вещото лице, изготвило
съдебно-оценителна  екс-
пертиза,  е  установило,  че
стойността на 12 броя зай-
ци възлиза на 258 лв. по па-
зарни  цени  към момента на
осъществяване на  деянието.

Ст. Ст. признава вината си
и  дава  съгласие  то  му да не
се разглежда по  общия  ред.

Одобреното  от  Районен
съд     Балчик,  споразумение
има  последиците  на  влязла
в  сила  присъда.
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