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Самолетна катастрофа
На 24 август, около 19:10 
часа е получено съобще-
ние за самокатастрофи-
рал самолет на летището 

в град Балчик. Установе-
но е, че при заход за каца-
не на пистата, самолетът 
се накланя на ляво и са-

мокатастрофира в тревна 
площ. 
Вследствие на инци-
дента на място загива 

52-годишния пилот на 
самолета от град Варна. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Пиян шофьор на товарен автомобил с ремарке
На 25 юли, около 14:05 
часа в с. Дропла, обл. 
Добрич е спрян за про-
верка товарен автомобил 
„Скания” с прикачено 
ремарке.  
При извършената про-

верка на водача на ав-
томобила за употреба 
на алкохол с техническо 
средство, цифровата 
индикация отчита нали-
чието на 1,24 промила 
в издишания от водача 

въздух. С полицейска 
мярка за срок от 24 часа 
е задържан Д.Д. (54 г.) от 
с. Бранище, обл. Добрич. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство. 

ПТП в с. Кранево
На 16 юли, около 13:45 
часа е получено съ-
общение за възникна-
ло ПТП в с. Кранево, 
обл. Добрич. На място 
е установено, че пар-
киран лек автомобил 
„Фолксваген” с вар-
ненска регистрация, 
който не е осигурен 
против потегляне се 
блъска в търговски 
обект. Вследствие на 
удара е пострадало 9 

годишно момиче от 
град Търговище. При 
инцидента, детето по-
лучава контузни рани 
по крайниците, прегле-
дано и освободено за 
домашно лечение, без 
опасност за живота. 
Водача на автомобила, 
руски гражданин е с 
отрицателна проба за 
употреба на алкохол. 
ПТП е обслужено по 
административен ред.

Пиян 
балчиклия с 
варненска 

кола
На 20 юли, около 04:50 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомо-
бил „Волво” с варненска 
регистрация, управляван 
от Н.Н. (22 г.) от град 
Балчик. При извършена-
та проверка за употреба 
на алкохол с техническо 
средство, цифровата ин-
дикация отчита наличие-
то на 1,60 промила в изди-
шания от водача въздух. 
Задържан за 24 часа. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство.

Кражба на пари и злато
На 21 юли, около 12:30 
часа е получено съоб-
щение за извършена 
кражба от частен имот 
на територията на град 
Балчик. Установено е, 
че чрез взлом на входна 
врата, неизвестен из-

вършител е проникнал 
в обекта. По данни на 
тъжителя е извършена 
кражба на сумата от 7 
000 лева и златни наки-
ти с тегло 30 грама. По 
случая е образувано до-
съдебно производство.

Кражба от автомобил 
в Кранево

На 22 юли, около 16:00 
часа е получено съоб-
щение за извършена 
кражба от лек автомо-
бил „Ситроен” с варнен-
ска регистрация, парки-
ран на територията на с. 
Кранево, обл. Добрич. 

По данни на тъжителя 
е извършена кражба на 
лични вещи, козметич-
ни продукти, статив, 
фотоапарат, обектив и 
светкавица. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Кражба от вила 
край „Албена”

На 24 юли, около 22:35 
часа е получено съоб-
щение за извършена 
кражба от вила на тери-
торията на к.к. Албена. 
На място е установено, 
че чрез взлом на вра-
топрозорец, неизвестен 
извършител е проник-

нал в обекта. 
По данни на тъжителя 
е извършена кражба на 
златен пръстен, само-
летни билети, сребърни 
обици, и дамски часов-
ник. По случая е обра-
зувано досъдебно про-
изводство.

Кражба от вила 
във „Фиш Фиша”

На 26 юли, около 15:00 
часа е получено съоб-
щение за извършена 
кражба от вила във вил-
на зона „Фиш Фиш” в 
град Балчик. Установе-
но е, че неизвестен из-
вършител е проникнал 
в жилището през не-

затворен прозорец. По 
данни на тъжителя е из-
вършена кражба на дам-
ска чанта с намиращите 
се в нея валута на обща 
стойност 600 лева. 
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

Криминален от Добрич кара 
пиян в Балчик 

На 26 юли, около 22:30 
часа в град Балчик е 
спрян за проверка лек 
автомобил „Фолксва-
ген” с добричка регис-
трация, управляван от 
криминално проявения 
Г.И. (45 г.) от град До-
брич. При извършената 
проверка за употреба 

на алкохол с техниче-
ско средство, цифровата 
индикация отчита нали-
чието на 1,42 промила 
в издишания от водача 
въздух. Задържан за 24 
часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

Наркотизиран от Варна кара 
в Кранево

На 26 юли, около 23:30 
часа в с. Кранево, обл. 
Добрич е спрян за про-
верка лек автомобил 
„Хонда” с варненска ре-
гистрация, управляван 
от Д.А. (35 г.) от град 
Варна. 
При извършения полеви 
тест на водача на авто-

мобила за употреба на 
наркотични и упойващи 
вещества, теста отчита 
положителен резултат 
за употребата на кана-
бис. 
Задържан за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

Подкуп от 20 
лева

На 26 юли, около 10:30 
часа по главен път град 
Добрич посока к.к. Ал-
бена, в района на с. Бра-
нище е спрян за провер-
ка товарен автомобил 
„Мерцедес”, с добричка 
регистрация, без включе-
ни светлини. МПС е уп-
равлявано от криминално 
проявения С.Я. (37 г.) от с. 
Пчелино, обл. Добрич. В 
момента на съставяне на 
фиш за административно 
нарушение на водача, съ-
щият изважда от джоба си 
и пъха в кочана с фишове 
банкнота с номинал от 20 
лева. Задържан за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Кражба в 
Рогачево

На 10 август, около 02:25 
часа е получено съобще-
ние за извършена кражба 
от частен имот на терито-
рията на с. Рогачево, обл. 
Добрич. Установено е, че 
неизвестен извършител е 
проникнал през незатво-
рена входна врата в жили-
щето. По данни на тъжи-
теля е извършена кражба 
на сумата от 6 400 лева. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Ошушкан 
японски 

автомобил
На 9 август, около 17:45 часа 
в е получено съобщение за 
извършена кражба от лек 
автомобил „Митцубиши” с 
чужда регистрация, парки-
ран в местността „Тузлата”, 
край град Балчик. По данни 
на тъжителя е извършена 
кражба на лични документи, 
сумата от  2 500 евро, 1 050 
долара, 420 турски лири и 
около 1 500 български лева. 
По случая е образувано досъ-
дебно производство.

Кражба на 
БМВ в Балчик

На 31 юли, около 07:30 
часа е получено съобще-
ние за противозаконно от-
нет лек автомобил „БМВ” 
с добричка регистрация, 
паркиран в района на в.з. 
„Овчаровски плаж” в град 
Балчик. По данни на тъ-
жителя автомобилът е бил 
отключен с поставен кон-
тактен ключ. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Информационно съобщение
На 22 август, около 14:00 
часа е извършена кражба 
на портфейл с намиращи-
те се в него лични доку-
менти и вещи и сумата от 
840 лева. Установено е, 
че в магазин за хранител-
ни стоки, находящ се в 
град Балчик, неизвестен 
извършител е отнел порт-
фейла от владението на 
69-годишна жена от град 
Балчик.
На 22 август, около 11:30 
часа е получено съобще-

ние за извършена кражба 
на портфейл с намиращи-
те се в него лични доку-
менти и вещи и сумата от 
160 лева. 
Установено е, че в кни-
жарница, находяща се в 
град Балчик, неизвестен 
извършител е отнел порт-
фейла от владението на 
46-годишна жена от град 
Балчик.
От проведените незабав-
ни оперативно издир-
вателни мероприятия и 

процесуално следствени 
действия от служители-
те на РУ МВР Балчик 
са установени извърши-
телите на двете деяния. 
Това са малолетният С.Д. 
(6 г.) и непълнолетната 
Д.С. (15 г.), и двамата от 
град Горна Оряховица. 
Нанесените материални 
щети са възстановени на 
двете тъжителки. При 
извършената справка в 
информационните маси-
ви на МВР е установено, 

че 15-годишно момиче е 
осъждано за същото пре-
стъпление. 
Работата по двата случая 
продължава в условията 
на досъдебно производ-
ство по описа на РУ Бал-
чик.
ОД МВР Добрич напом-
ня на гражданите да не 
оставят, вещите си без 
надзор и да не носят го-
ляма сума пари на едно 
място, с цел да се предпа-
зят от кражби.

Открити наркотици в бунгало 
в Балчик

На 8 август, около 22:00 
часа е извършена про-
верка на бунгало, нахо-
дящо се в град Балчик. 
В хода на проверката е 
установен полиетиле-
нов плик с 5 броя розо-
ви на цвят бучки. При 
извършения полеви 
тест, веществото реаги-

ра на метаамфетамин с 
тегло 1,9 грама. 
С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е задър-
жан криминално про-
явения М.Д. (41 г.) от 
град Варна. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

Открадната метална каса
На 7 август, около 08:15 
часа е получено съоб-
щение за извършена 
кражба от администра-
тивна сграда на терито-
рията на град Балчик. 
Установено е, че чрез 
взлом входна врата и 
на прозорец, неизвес-
тен извършител е про-

никнал в помещение, 
от където е извършена 
кражба на метална каса. 
По данни на тъжителя 
в касата е имало сумата 
от 3 000 лева на дребни 
банкноти и монети. 
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

Кражба чрез компютър
На 3 август, около 12:30 
часа е получено съоб-
щение за извършена 
кражба от хотелски 
комплекс, находящ се 
в района на с. Топола, 
обл. Добрич. Установе-
но е, че чрез използване 
на четец, неизвестен из-

вършител е проникнал 
в два от апартаментите. 
По данни на тъжители-
те е извършена кражба 
на сумите от 920 евро и 
600 лева от двата имо-
та. По двата случая са 
образувани досъдебни 
производства.

Противопоставащ се на реда
На 3 август, около 18:00 
часа в град Балчик е 
задържан криминално 
проявения С.Г. (52 г.) 
от град Варна. Същият, 
като водач на лек авто-
мобил „Сеат” с варнен-
ска регистрация, не из-
пълнява полицейските 

нареждания и извършва 
непристойни действия, 
грубо нарушаващи об-
ществения ред срещу 
полицейските служите-
ли, спрели го за провер-
ка. По случая е образу-
вано бързо полицейско 
производство

Варненец на Албена – 
наркотизиран

На 7 август, около 02:55 
часа в района на к.к. 
Албена е спрян за про-
верка лек автомобил 
„Пежо” с варненска ре-
гистрация, управляван 
от П.П. (29 г.) от град 
Варна. При извършена-
та проверка на водача 
на автомобила за упо-

треба на наркотични и 
упойващи вещества, те-
ста отчита положителен 
резултат за употребата 
на амфетамин и мета-
амфетамин. 
Задържан за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

Кражба на валута и злато
На 29 юни, около 12:10 
часа е получено съоб-
щение за извършена 
кражба от частен имот 
на територията на град 
Балчик. Установено е, 
че чрез взлом на про-
зорец, неизвестен из-
вършител е проникнал 
в къщата. По данни на 
тъжителя е извършена 
кражба на лични доку-
менти и сумата от 860 
лева. По случая е обра-
зувано досъдебно про-
изводство.

След проведени ОИМ 
и ПСД от полицейските 
служители е установен 
извършителя на деяние-
то 27-годишната Ф.И. 
от град Балчик. Вещите 
обект на посегателство-
то са установени и из-
зети по надлежния ред. 
Извършителя на дея-
нието е привлечена в ка-
чеството на обвиняем и 
е наложена мярка за не-
отклонение „подписка”. 
Работата по случая про-
дължава.

ПТП в Албена
На 22 август, около 
07:00 часа в к.к. Албена 
е възникнало ПТП с ма-
териални щети между 
лек автомобил „Форд” и 
лек автомобил „Фолкс-
ваген”. При извърше-
ната проверка на во-
дача на лек автомобил 
„Форд” за употреба на 
наркотични и упойващи 

вещества, тестът отчита 
положителен резултат 
за употребата на амфе-
тамин и метаамфета-
мин. 
С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е задър-
жан С.Н. (21 г.) от град 
Добрич. По случая е 
образувано бързо поли-
цейско производство.

Ограбен 
апартамент в Балчик

На 20 август, около 
16:30 часа е получено 
съобщение за извър-
шена кражба от апар-
тамент, находящ се на 
територията на град 
Балчик. 
Установено е, че за вре-
мето от 10:30 часа до 
16:30 часа, неизвестен 

извършител е проник-
нал в жилището. По 
данни на тъжителя е 
извършена кражба на 
2 300 долара, 70 евро и 
златни накити с неуста-
новен грамаж. 
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

ПТП по пътя 
Балчик-Оброчище

На 20 август, около 
21:50 часа е получено 
съобщение за възник-
нало ПТП по главен 
път I-9 от град Балчик 
посока с. Оброчище, 
обл. Добрич. На място е 
установено, че водач на 
лек автомобил „Ауди” с 
добричка регистрация, 
поради движение с не-
съобразена скорост се 
блъска в лек автомобил 
„Ровър” с добричка ре-
гистрация. Вследствие 
на ПТП са пострадали 

двамата водачи. Вода-
чът на лек автомобил 
„Ауди”, Б.Т. (34 г.) е с 
фрактура на ляв крак, 
глезен и нос, водачът на 
лек автомобил „Ровър” 
К.Я. (44 г.) от град Ша-
бла е с фрактура на дяс-
на капачка и разкъсани 
сухожилия в областта 
на коленете и двамата 
водачи са без опасност 
за живота.. Извършени-
те проверки за употреба 
на алкохол са с отрица-
телен резултат. 

Наркомани в двора на у-ще 
„Антим I”

На 27 август, в двора на 
основно училище в град 
Балчик е извършена про-
верка на криминално 
проявения Я.А. (21 г.), 
И.И. (16 г.), Д.Д. (29 г.), 
Н.Д. (14 г.) и А.И. (17 г.), 
и петимата от град Бал-
чик. В хода на проверката 
е установено бяло прахо-
образно вещество с тегло 

0,5 грама, реагиращо на 
амфетамин и ръчно свита 
цигара с тегло 0,5 грама, 
реагираща на канабис. 
С полицейска мярка за 
срок от 24 часа, Я.А. е 
задържан в РУ МВР Бал-
чик. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

ПТП в Албена
На 22 август, около 07:00 
часа в к.к. Албена е въз-
никнало ПТП с матери-
ални щети между лек 
автомобил „Форд” и лек 
автомобил „Фолксва-
ген”. При извършената 
проверка на водача на 
лек автомобил „Форд” за 
употреба на наркотични 

и упойващи вещества, те-
стът отчита положителен 
резултат за употребата на 
амфетамин и метаамфета-
мин. С полицейска мярка 
за срок от 24 часа е задър-
жан С.Н. (21 г.) от град 
Добрич. По случая е обра-
зувано бързо полицейско 
производство.


