
                                                                                ОБЩЕСТВО                      28 септември - 4 октомври 2017 г.  4                                                                     ОБЩЕСТВО                            17 - 23 май 2018 г.          4

ОБЩИНA БАЛЧИК
На основание чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за из-
вършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА 
БАЛЧИК

ОБЯВЯВА
На заинтересованите лица и общественост, че:
Община Балчик има инвестиционно предложение:  
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ.СТРУМА, ГР.БАЛЧИК“
При изпълнение на обекта ще се извършват следните дейности:.
-         Усилване и ремонт на съществуваща асфалтобетонова настилка
-         Подобряване на равността на съществуващата асфалтобетонова настилка
-         Ремонт на тротоарите, зелените площи и бордюрите на улицата
-         Възстановяване на хоризонталната маркировка и допълване на вертикалната 
сигнализация с пътни знаци.
.Връзка с други дейности:  Няма връзка с други обекти.
Местоположение: За целите на разглежданото инвестиционно предложение ин-
веститорът представя: скици, технологична карта и др. В близко съседство няма 
елементи от Националната екологична мрежа.
 Използвани прородни ресурси: При реализацията ще се вложат строителни мате-
риали-пясък, цимент, асфалтови смеси,  трошен камък и др.
Отпадъци: При предвидените дейности по реализацията на обекта ще се формират 
- строителни отпадъци и излишни земни маси, както и растителни отпадъци, които 
ще се транспортират на определените от общината депа. След реализацията на 
обекта няма да се генерират отпадъци.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах“ №4,
e-mail:riosv-vn@mbox.contakt.bg, тел. (052) 634589.

Окръжен съд - Добрич върна за ново разглеждане дело за 
закана с убийство към съдия

Състав на Окръжен съд-
Добрич отмени присъда, 
постановена от Районния 
съд в Балчик срещу под-
съдим по обвинения за 
закана с убийство и хули-
ганство и върна делото за 
ново разглеждане от друг 
състав на същия съд. 
 На първа съдебна ин-
станция 43-годишният 
Янко К. от Варна е при-
знат за виновен в това, 
че на 10 ноември 2016г., 
в Окръжен съд - Варна 
се заканил с убийство на 
длъжностно лице при и 
по повод изпълнение на 
службата му. Заканата 
била отправена в съдебна 
зала към съдията по дело-
то, по което той бил под-
съдим. Мъжът е признат 
за виновен и в извършва-
не на непристойни дейст-
вия, грубо нарушаващи 
обществения ред и изра-
зяващи явно неуважение 
към обществото. Той 
викал, ругаел и отпра-
вял обиди и заплахи към 

съдията и прокурора по 
делото, като деянието се 
отличавало с изключите-
лен цинизъм и дързост 
и било извършено при 
условията на опасен ре-
цидив. Мъжът извършил 
двете престъпления след 
като разбрал, че е осъден 
на 7 години лишаване от 
свобода за държане на 
наркотици и че съдът му 
налага мярка за неоткло-
нение “задържане под 
стража“. В момента, в 
който служител на съдеб-
ната охрана му поставил 
белезници, подсъдимият 
се заканил на председа-
теля на съдебния състав, 
че ще го намери и убие. 
Докато охраната го из-
веждала от съдебната 
зала, той продължил да 
отправя обиди както към 
съдията, така и към про-
курора. 
 За извършените деяния 
съдът в Балчик е наложил 
на мъжа общо наказание 
„лишаване от свобода” 

за срок от 2 години при 
„строг” затворнически 
режим. 
 Последвало е групиране 
на това наказание с нака-
занието, което мъжът е 
получил от Варненския 
окръжен съд, като е оп-
ределено той да изтърпи 
по-тежкото от тях - лиша-
ване от свобода за срок от 
7 години при първонача-
лен строг режим, като се 
зачете вече изтърпяната 
част от тази присъда. Към 
това наказание са присъе-
динени и две глоби - от 30 
000 лв. и 5 000 лв., нало-
жени на мъжа по делото в 
Окръжен съд - Варна. 
 Така постановената при-
съда беше атакувана пред 
Окръжен съд - Добрич от 
прокуратурата с насто-
яване да бъде увеличен 
размера на наложеното 
на мъжа наказание. Иска-
нето е мотивирано с мно-
гобройните осъждания 
на подсъдимия и висока-
та обществена опасност 

както на личността му, 
така и на извършените  от  
него  деяния. 
 След като извърши 
цялостна проверка на 
първоинстанционната 
присъда Добричкият ок-
ръжен съд заключи, че 
при постановяването й 
са допуснати процесуал-
ни нарушения, които са 
отстраними, но не могат 
да бъдат отстранени от 
въззивната инстанция, 
поради което следва да 
отмени присъдата и да 
върне делото на Район-
ния съд за ново разглеж-
дане от друг състав.
 Наказателното дело сре-
щу 43-годишния мъж е 
разпределено в Районен 
съд - Балчик, след като 
всички съдии от Варнен-
ския районен съд са си 
направили отвод от раз-
глеждането му. 
 Решението на Окръжен 
съд - Добрич е окончател-
но и не подлежи на жалба 
и протест.

Кара без книжка
На 7 май, около 23:30 часа 
в град Балчик е спрян за 
проверка лек автомобил 
„Ауди” без регистрацион-
ни табели, управляван от 
криминално проявения 
К.К. (42 г.) от град Бал-
чик. В хода на проверката 

е установено, че МПС е с 
прекратена регистрация 
и водача е лишен от пра-
воуправление. Задържа за 
24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Кара без книжка
На 7 май, около 23:30 часа 
в град Балчик е спрян за 
проверка лек автомобил 
„Ауди” без регистрацион-
ни табели, управляван от 
криминално проявения 
К.К. (42 г.) от град Бал-
чик. В хода на проверката 

е установено, че МПС е с 
прекратена регистрация 
и водача е лишен от пра-
воуправление. Задържа за 
24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Балчиклия с канабис
На 5 май, около 01:00 часа 
в град Балчик е спрян за 
проверка лек автомобил 
„Мерцедес” с добричка 
регистрация. При извър-
шената проверка на водача 
на автомобила за употреба 
на наркотични и упойва-
щи вещества, тестът отчи-
та положителен резултат 
за употребата на канабис. 

В хода на проверката в 
автомобила е установена 
суха тревна маса с тегло 
1,1 грама, реагираща на 
наркотичното вещество 
канабис. С полицейска 
мярка за срок от 24 часа 
е задържан Л.Ш. (30 г.) от 
град Балчик. По двата слу-
чая са образувано бързи 
полицейски производства.

Взлом в Оброчище
На 14 април, около 10:20 
часа е получено съобще-
ние за извършена взломна 
кражба от частен имот на 
територия на с. Оброчи-
ще, общ.Балчик. По дан-
ни на тъжителя е извър-
шена кражба на моторна 

коса, акумулаторен вин-
товерт, моторен трион, 
храсторез, водоструйка, 
виброршлайф и други 
електрически инструмен-
ти. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Без табели
На 16 април, около 16:40 
часа в град Балчик е 
спрян за проверка мото-
пед, без регистрацион-
ни табели управляван от 

криминално проявения 
С.К. (26 г.) от с. Кремена, 
обл. Добрич. По случая е 
образувано бързо поли-
цейско производство.

Дърва на черно
Hа 16 април е извърше-
на проверка на частен 
имот на територията на 
с. Българево, обл. Добрич 
обитаван от криминално 
проявения В.В. (48 г.). В 
хода на проверката са ус-

тановени 4 м3 дърва за ог-
рев от вида „Ясен”, които 
се съхраняват без редовно 
писмено разрешени. По 
случая е образувано бър-
зо полицейско производ-
ство.

Нерегистриран мотоциклет
На 19 април, около 17:00 
часа в с. Оброчище, общ. 
Балчик е спрян за проверка 
мотоциклет, без регистра-
ционни табели, управля-

ван от неправоспособния 
Д.Н. (33 г.) от с. Оброчище. 
Задържан за 24 часа. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство.

Пиян нахлува в 
дом на ул.”Зл.Петков”

На 20 април, около 22:00 
часа по ул. „Златко Петков” 
в град Балчик е задържан 
криминално проявения 
Б.А. (50 г.) от град Балчик. 

Същия във видимо нетрез-
во състояние е проникнал 
в частен имот. По случая е 
образувано досъдебно про-
изводство.

Пиян балчиклия 
кара из Балчик

На 25 април, около 23:20 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомобил 
„Фолксваген” с добричка 
регистрация. При извърше-
ната проверка за употреба 
на алкохол с техническо 
средство, цифровата инди-

кация отчита наличието на 
1,82 промила в издишания 
от водача въздух. С поли-
цейска мярка за срок от 24 
часа е задържан Е.Й. (50 г.) 
от град Балчик. По случая е 
образувано бързо полицей-
ско производство.

Още един пиян, хванат в 
Балчик

На 26 април, около 01:10 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомобил 
„Ситроен” с добричка ре-
гистрация. При извърше-
ната проверка за употреба 
на алкохол с техническо 
средство, цифровата инди-

кация отчита наличието на 
2,00 промила в издишания 
от водача въздух. С поли-
цейска мярка за срок от 24 
часа е задържан Т.К.. (56 г.) 
от град Балчик. По случая е 
образувано бързо полицей-
ско производство.

Мъж от Божурец се врязва в 
румънска кола

На 25 април, около 21:45 
часа е получено съобще-
ние за възникнало ПТП 
по главен път I-9 в района 
на с. Божурец. На място е 
установено, че лек авто-
мобил „Опел” с добричка 
регистрация управляван 
от 53-годишен мъж от с. 
Божурец навлиза в лен-
тата за насрещно дви-
жение и се блъска в лек 
автомобил „Фолксваген” 

с румънска регистрация. 
Вследствие на ПТП е по-
чинал на място водача на 
лекия автомобил „Опел”. 
Участниците в ПТП са 
били с поставени обезо-
пасителни колани, взети 
са им кръвни проби за 
употреба на алкохол по 
надлежния ред. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Кражба на яре преди 
празника

На 26 април, около 15:30 
часа е получено съобще-
ние за извършена кражба 
на един брой яре от сто-

панска постройка на те-
риторията на град Балчик. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Неправоспособен кара кола 
в с.Оброчище

На 3 май, около 00:15 часа 
в с. Оброчище, обл. До-
брич е спрян за проверка 
лек автомобил „БМВ” с 
добричка регистрация, 
управляван от неправос-
пособния И.И. (20 г.) от с. 
Оброчище. При извърше-
ната проверка за употреба 

на алкохол с техническо 
средство, цифровата ин-
дикация отчита наличието 
на 1,33 промила в издиша-
ния от водача въздух. За-
държан за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство

Катастрофа по пътя Балчик-Албена
На 1 май, около 05:10 
часа е получено съобще-
ние за възникнало ПТП 
по пътя от град Балчик 
посока к.к. Албена. На 
място е установено, че 
водач на лек автомобил 
„БМВ” със софийска ре-

гистрация поради дви-
жение с несъобразена 
скорост губи контрол 
над автомобила, удря 
се в крайпътно дърво и 
се преобръща по таван. 
Вследствие на ПТП во-
дачът е настанен в МБАЛ 

Добрич с разкъсано ляво 
ахилесово сухожилие и 
два разместени прешле-
на, без опасност за жи-
вота. 
По случая е взето отно-
шение по администрати-
вен ред.

Криминално проявен и с канабис
На 30 април, около 23:00 
часа в град Добрич в ра-
йона на КПП Балчик е 
спрян за проверка лек ав-
томобил „Ситроен” с до-
бричка регистрация, уп-
равляван от криминално 

проявения С.И. (29 г.) от 
с. Генерал Колево, обл. 
Добрич. При извършена-
та проверка на водача на 
автомобила за употреба 
на наркотични и упой-
ващи вещества, тестът 

отчита положителен ре-
зултат за употребата на 
канабис. Задържан за 24 
часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Водач от с.Оброчище без книжка
На 23 април, около 22:05 
часа в град Добрич е 
спрян за проверка лек 
автомобил „Опел” с 
варненска регистрация, 

управляван от Р.Е. (23 
г.) от с. Оброчище, обл. 
Добрич. 
В хода на проверката е 
установено, че водачът 

на МПС не притежава 
СУМПС. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

85 съдии участваха в обучение, организирано 
от Окръжен съд - Добрич 

85 магистрати се вклю-
чиха в двудневно регио-
нално обучение, органи-
зирано от Окръжен съд 
- Добрич на тема ”Учре-
дяване правото на стро-
еж; договор за строител-
ство; договори, свързани 
със строителния процес; 

предварителни догово-
ри за право на строеж, 
за покупко-продажба на 
бъдещ обект/сграда – 
облигационноправни и 
вещноправни аспекти”. 
 Лектори и водещи на 
последвалата дискусия 
бяха Камелия Маринова 

и Емилия Васи-
лева - съдии от 
Върховен каса-
ционен съд. 
 Обучението се 
проведе в ку-
рорт “Албена“, 
като в него се 
включиха съ-
дии от район-
ни и окръжни 
съдилища в 
градовете До-
брич, Варна 
Силистра, Ду-
лово, Разград, 
Т ъ р г о в и щ е , 
Каварна, Бал-
чик, Генерал 
Тошево, както 
и магистрати 
от Апелативен 
съд - Варна и 
Администрати-
вен съд - До-
брич.
 Семинарът 
беше органи-
зиран в рам-
ките на проект 
„ Кач е с т в е н о 
професионал-
но обучение 
за повишаване 
ефективността 
на правосъ-

дието”, финансиран от 
Оперативна програма „ 
Добро управление “ и 
изпълняван  от Нацио-
налния институт на пра-
восъдието. Окръжен съд 
- Добрич е един от парт-
ньорите по проекта.


