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Разследван за държане на наркотици 
с цел разпространение остава с  
мярка „задържане под стража“ 

38-годишен мъж от Бал-
чик, разследван за дър-
жане на наркотици с цел 
разпространение, остава 
с мярка за неотклонение 
„задържане под стража“. 
Това реши Окръжният 
съд в Добрич, след като 
разгледа молбата на за-
държания за изменение 
на наложената му мярка в 
домашен арест.
 Мъжът е привлечен като 
обвиняем за това, че на 
18 юли т.г., в Балчик, без 
надлежно разрешително, 
в съучастие с още един 
извършител, е държал с 

цел разпространение ви-
сокорискови наркотични 
вещества - 33.9 грама ма-
рихуана, 60.8 грама ме-
тамфетамин и 5.8 грама 
амфетамин. 
 Окръжният съд, след като 
се запозна с материалите 
по досъдебното произ-
водство и след преценка 
на доводите на страните, 
счете, че към момента не 
са настъпили нови обстоя-
телства, които да налагат 
промяна на вече взетата 
спрямо обвиняемия мяр-
ка за неотклонение. Все 
още е налице обосновано 

предположение за въз-
можна съпричастност на 
мъжа към престъпление-
то, за което се привлечен 
в качеството на обвиня-
ем. Реална остава и опас-
ността при по-лека мярка 
той да се укрие или да 
извърши друго престъп-
ление. Съдът мотивира 
определението си със зна-
чителното количество на 
наркотичните вещества, 
предмет на разследване-
то, както и с наличните по 
делото данни, че мъжът е 
разпространил наркоти-
ци сред повече от 3 лица, 

като това е ставало и на 
публично място - пред 
дома, в който живеел.
 По тези съображения 
Окръжният съд отхвърли 
молбата на задържания, 
като определи 30-дневен 
срок, в който няма да се 
допуска ново искане за 
промяна на мярката, ос-
вен ако то се основава на 
влошаване на здравослов-
ното състояние на обвиня-
емия.
 Определението подлежи 
на обжалване в 3-дневен 
срок пред Апелативен съд 
- Варна.

ПТП със сенокосци на 
кръстовището с Безводица

На 28 октомври, около 
18:30 часа е получено съ-
общение за възникнало 
ПТП по главен път II-27, 
преди кръстовището за 
с. Безводица, общ.Бал-
чик. На място е устано-
вено, че в тъмната част 
на денонощието товарен 
микробус с добричка ре-
гистрация, управляван от 

63-годишен мъж от град 
Каварна, удря внезапно 
излязла на пътното плат-
но каруца. Вследствие на 
инцидента, са пострадали 
мъж на 53-години, упра-
влявал ППС и возещият 
се в каруцата младеж на 
13 години, и двамата от 
с. Сенокос, обл. Добрич. 
При сблъсъка, двамата 

падат от каруцата в затре-
вения банкет. Момчето е 
транспортирано в МБАЛ 
„Св. Анна” в град Варна 
без опасност за живота, 
а водачът на ППС е на-
станен в МБАЛ Добрич с 
фактура на прешлен, без 
опасност за живота. По 
случая е образувано до-
съдебно производство.

Маршал Фьодор Толбухин
На 17 октомври 2019 г. се 
навършват 70 години от 
смъртта на маршал Фьодор 
Толбухин. Град Добрич 
носи неговото име близо 
41 години. Преименуване-
то на града става с Указ № 
871 на президиума на На-
родното събрание, публи-
куван на 25 октомври 1949 
г., без да се направи допит-
ване до местното населе-
ние. Името Толбухин гра-
дът носи до 1990 г., когато 
след организирана подпи-
ска от жителите с Указ № 
87 на президента Жельо 
Желев – публикуван в брой 

77 на Държавен вестник от 
25 септември 1990 г., връ-
ща старото – Добрич. 
Маршал Толбухин е съ-
ветски военноначалник от 
времето на Втората све-
товна война, командвал 
Трети украински фронт по 
времето, когато съветската 
армия навлиза на терито-
рията на България след 
обявяване на война. 
На 24 декември 1946 г. 
добричката общинска уп-
рава, по предложение на 
кмета Димитър Върбанов, 
обявява маршала за по-
четен гражданин на град 

Добрич. През 1959 г., в 
градинката срещу сграда-
та на общината, е издиг-
нат бронзов бюст-памет-
ник на Фьодор Толбухин. 
Негов автор е скулптура 
Иван Димов. Днес този 
паметник се съхранява в 
Регионален исторически 
музей – Добрич. През 1979 
г. на маршал Толбухин е 
присъдено почетното зва-
ние „Герой на Народна 
република България“ – по-
смъртно.
Във фонда на Регионален 
исторически музей – До-
брич се пази метална урна 

с пръст от родното място 
на маршал Толбухин. Тя е 
предадена от генерал Иван 
Желев, участник с българ-
ската армия в заключител-
ният етап на Втората све-
товна война, познавал се 
лично с маршал Толбухин. 
В музея се пазят и мно-
го копия на документи и 
снимки, свързани с живота 
на военноначалника. Част 
от тях могат да се видят 
във временна гостуваща 
изложба, експонирана в 
Санаторно-оздравителен 
комплекс Камчия край 
град Варна. 

Две години и пет месеца затвор за мъж, 
извършил грабеж в големи размери

Ефективно наказание 
„лишаване от свобода“ за 
срок от 2 години и 5 месе-
ца ще търпи 24-годишен 
мъж, след като Окръжни-
ят съд в Добрич одобри 
постигнатото между него 
и прокуратурата споразу-
мение. Той се признава 
за виновен в това, че на 
24 юли 2019г. в Каварна 
е извършил грабеж в  го-
леми размери, на обща 
стойност - 55 849. 44 

лева.  Сумата била отнета 
от служителка на обмен-
но бюро чрез употреба 
на сила - напръскване 
със спрей и издърпване 
със сила на две чанти от 
ръцете й, в които имало 
пари в различна валута. 
Престъплението било из-
вършено около 8.30 часа 
близо до работното мяс-
то на пострадалата, като 
нападателят бил с тъмна 
маска на лицето. Веднага 

след това той опитал да 
избяга, но бил задържан 
от очевидци на грабежа и 
за случая била уведомена 
полицията. 
 24-годишният е извър-
шил деянието в изпита-
телния срок на предходно 
негово условно осъждане 
на 6 месеца лишаване от 
свобода за кражба. По 
тази причина съдът при-
веде в изпълнение и това 
наказание, което мъжът 

ще изтърпи отделно при 
първоначален строг ре-
жим.
 Одобреното от съда спо-
разумение е окончателно 
и има последиците на 
влязла в сила присъда. 
Определението, с което 
се привежда в изпъл-
нение предходното му 
наказание, подлежи на 
обжалване и протест в 
15-дневен срок пред Апе-
лативен съд-Варна.

Условно наказание за румънец за 
укрити данъц

Условно наказание от 9 
месеца лишаване от свобо-
да с 3-годишен изпитате-
лен срок получи румънски 
гражданин за неплатени 
данъци в особено големи 
размери.
 Състав на Окръжния съд 
в Добрич призна подсъди-
мия за виновен в това, че 
от 24 февруари 2011г. до 28 
февруари 2012г., в Генерал 
Тошево, при условията на 
продължавано престъпле-
ние, в качеството си на уп-
равител на регистрирана у 
нас фирма, избегнал уста-
новяването и плащането 
на данъчни задължения 
по ЗМДТ, като не подал 
декларации за притежава-
ни от фирмата 97 превоз-
ни средства в двумесечен 
срок от придобиването им. 
Декларациите трябвало 
да бъдат подадени в отдел 
“Местни данъци и такси” 
в Община Генерал Тоше-

во. Неплатените задълже-
ния са за данъчен период 
2011г. и 2012г. и възлизат 
на 15794.76 лева. 
 Мъжът бил управител на 
дружество, със седалище 
и адрес на управление в 
село Кардам, общ. Генерал 
Тошево, с основен пред-
мет на дейност търговия с 
автомобили. Според ана-
лиз на материали по до-
съдебното производство 
румънски граждани купу-
вали превозни средства 
от различни държави, но 
заради високата първона-
чална такса за регистра-
ция на МПС в Румъния, 
пристъпвали към по-евтин 
вариант. Регистрирали ко-
лите си с временни номера 
за максималния законов 
срок в страната си, като 
междувременно намирали 
лица или фирми като упра-
вляваното от подсъдимия 
дружество, които им пома-

гали да се сдобият с бъл-
гарска регистрация на тех-
ните превозни средства. 
Така с пълен комплект 
документи и с нотариално 
заверено пълномощно ру-
мънските граждани полу-
чавали автомобил, с който 
можели да пътуват нався-
къде и да се разпореждат 
с него. За целта били при-
лагани фиктивни договори 
за покупка на превозните 
средства, в които за място 
на сключване на сделката 
се посочвал един и същи 
град в Румъния, а за ку-
пувач процесното друже-
ство. Почти всички дого-
вори били на една и съща 
цена от 150 евро, без зна-
чение на марката, модела, 
възрастта и състоянието на 
автомобила.
Придобитите по този на-
чин превозни средства от 
дружеството-купувач оба-
че не били декларирани 

пред община Генерал То-
шево и за тях не били пла-
тени дължимите данъци. 
Делото премина по реда на 
съкратеното съдебно след-
ствие, след като подсъди-
мият призна изцяло вина-
та си и фактите, изложени 
в обвинителния акт. В съ-
дебната зала той изрази съ-
жаление за стореното, като 
подчерта, че е бил твърде 
млад, когато е извършил 
деянието. При определяне 
на наказанието на подсъ-
димия съдебният състав 
взе предвид наличието на 
многобройни смекчаващи 
вината обстоятелства - не-
приключилото в разумен 
срок разследване, чистото 
му съдебно минало, лип-
сата на други противооб-
ществени прояви.
Постановената присъда не 
е обжалвана и вече е в за-
конна сила. 

29-годишен балчиклия – с 
наркотици

На 28 октомври, около 
14:00 часа в град Балчик 
при специализирана по-
лицейска операция по 
линия на наркоразпро-
странението е извършена 
проверка на 29-годишен 

мъж, известен на МВР. 
В хода на проверката са 
установени 2 броя елек-
тронни везни, 19 броя 
алуминиеви топчета с 
тегло 4,8 грама, реагира-
щи на наркотичното ве-

щество метаамфетамин. 
Задържан за 24 часа. Ра-
ботата по установяване 
и документиране на ця-
лостната му престъпна 
дейност продължава по 
описа на РУ МВР Балчик.

29-годишен балчиклия – с 
марихуана

На 27 октомври, около 
14:10 часа в град Балчик 
е извършена проверка на 
29-годишен мъж. 

В  хода на проверката е 
установена суха тревна 
маса с тегло 0,5 грама, 
реагираща на марихуана. 

По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Пиян от Безводица
На 22 октомври, около 
16:20 часа в град Балчик 
е спрян за проверка лек 
автомобил „Пежо” с до-
бричка регистрация, уп-
равляван от 29-годишен 

мъж от с. Безводица, обл. 
Добрич. 
При извършената провер-
ка за употреба на алкохол 
с техническо средство, 
цифровата индикация 

отчита наличието на 1,36 
промила в издишания от 
водача въздух. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Двама младежи от Пряспа – с 
наркотици

На 22 октомври, около 
16:20 часа в град Балчик 
е спрян за проверка лек 
автомобил „Пежо” с до-
бричка регистрация, уп-
равляван от 29-годишен 

мъж от с. Безводица, обл. 
Добрич. 
При извършената провер-
ка за употреба на алкохол 
с техническо средство, 
цифровата индикация 

отчита наличието на 1,36 
промила в издишания от 
водача въздух. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Пожар в Дъбрава
На 14 октомври, около 
03:30 часа е получено 
съобщение за възникнал 
пожар в магазин за хра-

нителни стоки, находящ 
се на територията на с. 
Дъбрава, обл. Добрич. 
Вследствие на инцидента 

е унищожена търговската 
част на обекта. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Две кражби в Дъбрава
На 14 октомври, около 
12:00 часа е получено 
съобщение за извърше-
на кражба от два частни 
имота на територията на 
с. Дъбрава, обл. Добрич. 

Установено е, че за вре-
мето от месец декември 
2018 г. до 14 октомври 
т.г., чрез взлом на стък-
лопакет, неизвестен из-
вършител е проникнал 

в имотите. По данни на 
тъжителя е извършена 
кражба на два кухненски 
уреда. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство.

Кражби от коли в с.Църква
На 6 октомври, около 
12:45 часа е получено 
съобщение за извършена 
кражба от две МПС, пар-
кирани на територията на 
с. Църква, обл. Добрич. 
Установено е, че за вре-

мето от 21:30 часа на 5 
октомври до 12:00 часа на 
6 октомври, чрез демон-
таж е извършена кражба 
на два боря акумулатор-
ни батерии, трансмитър 
и музикален плейър от 

лек автомобил „Рено” и 
лек автомобил „Мазда”, 
и двата с добрички регис-
трации. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Пожар в стопански двор на с.Дъбрава
На 10 октомври, около 
00:20 часа е получено съ-
общение за възникнал по-
жар в стопански двор на 
територията на с. Дъбра-
ва, обл. Добрич. На място 

е установено, че пожара е 
възникнал в навес за съх-
ранение на бали фураж. 
Вследствие на огъня са 
унищожени 565 бали фу-
раж с общо тегло 192 500 

кг. Обгорели са металната 
конструкция и покрива на 
навеса. 
Работата по случая про-
дължава по описа на РУ 
МВР Балчик.


