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С ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА НАРКОТИЦИ -
ДЕВОЙКА ОТ ОБРОЧИЩЕ

На 24 юни, около 21:00 часа
в с. Оброчище, общ. Балчик е
спрян за проверка лек авто-
мобил „Нисан” с добричка
регистрация, управляван от

19-годишна жена. При извър-
шената проверка на водача на
автомобила за употреба на
наркотични и упойващи ве-
щества, тестът отчита положи-

телен резултат за употребата
на метаамфетамин. Задържа-
на за срок от 24 часа. По слу-
чая е образувано бързо поли-
цейско производство.

КРАЖБА НА ИНСТРУМЕНТИ ОТ КАРАВАНА В БАЛЧИК
На 22 юни, около 09:15 часа

е получено съобщение за
извършена кражба от кара-
вана, паркирано по ул. „При-
морска” в град Балчик. По
данни на тъжителят е извър-
шена кражба на акумулато-
рен винтоверт, акумулатор-

на бормашина и вибро-
шлайф. От проведените неза-
бавни оперативно издирва-
телни мероприятия е уста-
новен извършителят на дея-
нието. С полицейска мярка
за срок от 24 часа е задържан
криминално проявен 18-

годишен мъж от град Балчик.
Вещите обект на посегател-
ството са установени и иззе-
ти по надлежният ред. Рабо-
тата по установяване и доку-
ментиране на престъпната
му дейност продължава по
описа на РУ МВР Балчик.

ЕДНА ГОДИНА И 4 МЕСЕЦА ЗАТВОР ЗА МЪЖ, ШОФИРАЛ
ПОВТОРНО СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

33-годишен мъж от Балчик,
шофирал повторно след
употреба на алкохол, е осъ-
ден на 1 година и 4 месеца
„лишаване от свобода“ и
глоба от 500 лева. Наказание-
то на подсъдимия е нало-
жено с присъда на Районен
съд - Балчик, която бе изцяло
потвърдена от състав на
Окръжния съд в Добрич.

Подсъдимият А.А. е при-
знат за виновен в това, че на
24 август 2019г. около 19.40ч.,
в Балчик, управлявал лек
автомобил с концентрация
на алкохол в кръвта 1.58 про-
мила, след като вече е бил осъж-

дан за идентично деяние.
Производството пред пър-

вата съдебна инстанция е
преминало по реда на съкра-
теното съдебно следствие,
след като подсъдимият е
признал вината си и всички
факти, изложени в обвини-
телния акт. Впоследствие той
е обжалвал присъдата с
искане за по-леко наказание.

След проверка на атаку-
вания съдебен акт, Окръж-
ният съд в Добрич предени,
че определеното от първо-
инстанционния съд наказа-
ние е законосъобразно и
справедливо. Приетият

обем наказателна принуда
по отношение на подсъ-
димия е необходим за пости-
гане целите на наказанието,
за поправянето и превъзпи-
танието му, както и да му се
отнеме възможността да из-
вършва други престъпле-
ния, коментира в решението
си съдът.

Приложените по делото
справки показват, че под-
съдимият има 7 предходни
осъждания и многобройни
нарушения на Закона за
движението по пътищата.

Решението на Окръжния
съд е окончателно.

КРАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В КРАНЕВО
На 23 юни, около 16:00 часа

е извършена проверка на
частен имот, находящ се на
територията на с. Кранево,

обл. Добрич. В хода на
проверката е установено
незаконно присъединяване
към електропреносната

мрежа. По случая е
образувано досъдебно
производство.

МВР-Добрич

НЕПРАВОСПОСОБЕН ВОДАЧ В КРАНЕВО
На 09.07.2020 е получено

съобщение за ПТП в с.
Кранево, предизвикано от

неправоспособен водач. От
извършената проверка с
техническо средство е

установена употреба на
метамфетамин. Образувано
е бързо производство.

ЗАДЪРЖАН ЗА НАРКОТИЦИ В БАЛЧИК
На 09.07.2020 в гр. Балчик

е спрян за проверка водач на
лек автомобил, който е из-

пробван за употреба на нар-
котици. Техническото сред-
ство отчита наличие на мета-

мфетамин и канабис. Лицето
е задържано за 24 часа. Обра-
зувано е бързо производство.

ПТП КРАЙ С. БЕЗВОДИЦА
На 06.07.2020 е заявено от

гражданин на телефон 112 за
настъпило ПТП в близост до
село Безводица с два
автомобила. Установено е,

че има пострадали лица и
нанесени материални щети.
Водачите на автомобилите са
изпробвани за употреба на
алкохол, пробите са отри-

цателни. След преглед в
ЦСМП Добрич участниците
в ПТП-то са освободени за
домашно лечение.

МВР-Добрич

АВТОМОБИЛ ТРЪГВА САМ СЛЕД НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ

На 06.07.2020 чрез телефон
112 в ОДЧ на ОД МВР Доб-
рич е получено съобщение
за настъпило ПТП в град
Добрич. Установен е водач,

който при прибиране на
автомобила в двора на
адреса не го обезопасява и
той потегля сам и при опит
да го спре пада под него след

което автомобила се блъска
в стълбище. Пострадалото
лице е настанено в МБАЛ
Добрич с охлузвания, без
опасност за живота.

ТРИКОЛЕСНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО САМОКАТОСТРОФИРАЛО

На 06.07.2020 чрез телефон
112 в ОДЧ на ОД МВР
Добрич е получено съоб-
щение за настъпило ПТП на
околовръстен път. Установе-

но е самокатастрофирало
триколесно превозно сред-
ство с водач и пътник. При
движение водачът губи кон-
трол върху ПС и се преоб-

ръща в канавка. Допуснатото
ПТП е с материални щети и
пострадало лице. Същото е
настанено в МБАЛ Добрич.
Наложена е админ. санкция.

ОТНЕТ АВТОМОБИЛ В С. ОБРОЧИЩЕ
На 11 юли, в 09:55 часа в

РУ - Балчик е получен сигнал
от ЕЕН 112 от жител на гр.
Габрово, че за времето от
23,30 ч.на 10.07.2020г. до

09,45ч. на 11.07.2020г.  не-
известно лице е отнело
ползвания от него фирмен
л.а. "БМВ 320 Д  Х драйв"  с
ЕВ регистрация. първа

регистрация 30.03.2009 г.,
паркиран в с. Оброчище,
общ. Балчик.По случая е
образувано досъдебно
производство.

ОКРАДЕН ПЛЕВЕНЧАНИН В БАЛЧИК
На 05.07.2020 в ОДЧ при РУ

Балчик е заявено от лице от
град Плевен, затова че от

незаключен лек автомобил
паркиран на общински път
неизвестно лице е извършило

кражба на парична сума и
други вещи. Образувано е
досъдебно производство.

АКЦИИ НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
На 12 юли в 02:50 часа в гр. Балчик,  служители на РУ Балчик спират за проверка лек

автомобил "Мицубиши", управляван от 30 г. жител на гр. Балчик, известен наМВР. При
извършената проверка е установено, че водачауправляваМПС в едногодишен срок от
наказванетому по административенред за управление на МПС без съответ-
нотосвидетелство за управление, с наказателно постановление, влязло в сила на 01.05.2020
година.Образувано е бързо производство.

На 12 юли, в 15:15 ч. служители на РУ Албена извършват проверка в паркинга пред
централен плаж в с.Кранево на лек автомобил "Тойота" с В регистрация и лицата в него.
По време на проверкатав едното от лицата, 30 г. жител на гр.Варна е открита сухатревнамаса,
реагираща на канабис, с тегло 0,5 грама. Задържан за 24 часа. Задържан за 24 часа,
образувано е бързо производство.

На 10 юли в 12:40 ч. в с. Хаджи димитър, общ. Каварна, служители на РУ Каварна
спират за проверка лек автомобил "Форд". При извършената проверка на 52 г. водач на
лекияавтомобилс техническо средство,уредаотчита 1,58 промила в издишаниявъздух.
Задържан за 24 часа, образувано е бързо производство.

ОПОЖАРЕН Е ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН В С. СЕНОКОС

На 11 юли в 03,15 ч. чрез
тел. 112 е получен сигнал от
жителка на с. Сенокос, че
гори магазин за хранителни

стоки находящ се в с.
Сенокос, общ. Балчик, соб-
ственост на баща й.  В резул-
татна пожара, магазина е

напълноизгорял. Огънят е
изгасен от екип на РСПБЗН
гр. Балчик. Образувано е
досъдебно производство.

КРАЖБА НА ПАРИ И ДЕБИТНИ КАРТИ В С. КРАНЕВО
На 12 юли в 10:52 часа ЕЕН

112 е заявено от жител на гр.
Шумен, че за времето от
10:30ч. до 10:50ч. та 12.07.
"НЛ", чрез взлом на клю-

чалка на предна лява врата
на лек автомобил "Мицу-
биши", собственост на баща
му, паркиран в района на
северен плаж в село

Кранево, общ.Балчик, неиз-
вестно лице е отнело обща
сума от 340 лева, и  две
дебитни карти. Образувано е
досъдебно производство.

УДАР В КРАЙПЪТНО ДЪРВО
На 14.07.2020 на телефон

112 е получен сигнал за
настъпило ПТП по път в
посока гр. Балчик, в близост
до село Свещарово. Водач на

лек автомобил, поради дви-
жение с несъобразена ско-
рост с пътните условия, губи
контрол над автомобила и се
блъска в крайпътно дърво.

Лицето е отведено за преглед
в ЦСМП –МБАЛ Добрич и е
настанено без опасност за
живота, с комоцио. Наложе-
на е администр. санкция.

КАВАЗАКИ ОДИСЕЯ
На 8 август, около 05:00

часа е получено съобщение
за това, че на бензино-
станция в с. Оброчище, общ.
Балчик, мотоциклет марка
„Кавазаки” с варненска

регистрация, зарежда го-
риво за сумата от 20 лева и
напуска обекта без да
заплати. При излизането от
бензиностанцията, водачът
на МПС губи контрол,

блъска се в бетонна стена и
напуска местопроизшест-
вието. По случая е об-
разувано досъдебно произ-
водство по описа на РУ МВР
Албена.

ПИЯН ЗАД ВОЛАНА
На 9 август, около 01:10

часа в град Балчик е спрян за
проверка лек автомобил
„Форд” с добричка реги-
страция, управляван от 41-

годишен мъж. При извър-
шената проверка за употре-
ба на алкохол с техническо
средство, цифровата инди-
кация отчита наличието на

1,68 промила в издишания от
водача въздух. Задържан за
24 часа. По случая е обра-
зувано бързо полицейско
производство.

ДРЕБНО ХУЛИГАНСТВО В КРАНЕВО
На 2 август, около 02:30

часа в с. Кранево, обл.
Добрич, 41-годишен мъж
извършва проява на дребно
хулиганство, изразяваща се в

изричане на обидни думи и
закани към други граждани
на обществено място. На
извършителят на деянието е
съставен АУАН. С решени

на РС Балчик, му е наложена
административно наказание
глоба в размер на 300 лева.
Работата по случая про-
дължава.

ДОБРИЧКИ МЛАДЕЖ ЗАЛОВЕН В С. ТОПОЛА С КАНАБИС

На 2 август, около 10:15
часа в района на с. Топола,
обл. Добрич е извършена
проверка на криминално

проявен 16-годишен мъж  от
град Добрич. В хода на
проверката е установена
суха тревна маса с тегло 0,85

грама, реагираща на кана-
бис. Задържан за 24 часа. По
случая е образувано бързо
полицейско производство.

ДРЕХИ, ПРЕДСТАВЯНИ ЗА МАРКОВИ
На 4 август, около 13:40

часа е извършена проверка
на търговски обект находящ
се по ул. „Приморска” в град

Балчик. В хода на проверката
са установени множество
дрехи с поставени етиките,
идентични на регистрирани

търговски марки, без съгла-
сието на притежателят на из-
ключителното право.  Обра-
зувано е досъдебно произв.

КРАЖБА НА ЛЕВА И ЛЕИ
На 1 август, около 12:30

часа в е получено съобщение
за извършена кражба на
сума пари в евро и румън-
ски леи от хотелска стая,

находящ се в района на с.
Топола, обл. Добрич. Уста-
новено е, че за времето от
10:30 часа до 12:00 часа на 1
август, чрез използване на

техническо средство, неиз-
вестен извършител е про-
никнал в стаята. По случая се
работи в условията на
досъдебно производство.

ДА КРАДЕШ ОТ НЕЗАКЛЮЧЕНА КОЛА Е ЛЕСНО
На 22,07,2020 на телефон

112 в РУ Албена е подаден
сигнал от гражданин за из-
вършена кражба на парична

сума от незаключен лек
автомобил. След извършени
процесуално-следствени
действия е установен извър-

шителят, който е известен на
МВР. Лицето е задържано за
24 часа. Образувано е бързо
производство.

КРАЖБА НА КАТАЛИЗАТОР
На 2 август, около 15:30

часа е получено съобщение
за извършена кражба на

катализатор от лек автомо-
бил „Тойота” с добричка
регистрация, паркиран в

района на с. Топола, обл.
Добрич. Образувано е до-
съдебно производство.




