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На  11  януари,  при
провеждане на специа-
лизирана  полицейска
операция е  извършена
проверка на търговски
обект на територията на
град Балчик. В хода на
проверката  са  устано-

вени и иззети 118 литра
безцветна  течност  в
различни разфасовки в
пластмасови  бутилки,
без акцизен бандерол.

Образувано е  досъ-
дебно производство по
описа на РУП Балчик.

Áåç áàíäåðîë

На 11 януари, при про-
веждане на специализи-
рана полицейска опера-
ция е извършена провер-
ка на търговски обект на
територията  на  град
Балчик. В хода на про-
верката  са  установени
значително количество
пиротехнически  изде-

лия, различни по кате-
гория и вид. В хода на
проверката е установе-
но,  че собственика  на
обекта  на  притежава
разрешение за търговия
с пиротехнически изде-
лия. Образувано е досъ-
дебно производство по
описа на РУП Балчик.

Èççåòà ïèðîòåõíèêà

Íîâèòå ñúäåáíè çàñåäàòåëè
íà Îêðúæåí ñúä - Äîáðè÷

Четиридесет и пет от
избраните  за новия ман-
дат  общо петдесет  съ-
дебни заседатели днес
положиха клетва  пред
Общото  събрание  на
съдиите  на  Окръжен
съд  Добрич.

Председателят на съ-
да Енчо Енчев привет-
ства новите съдебни за-
седатели, а  съдебният

администратор  Нико-
линка Колева и админи-
стративният  секретар
Тошка  Иванова ги  за-
познаха с най-важните
изисквания към тях.

С абсолютно мнозин-
ство съдебните заседа-
тели избраха състава на
Съвета на  съдебните
заседатели, а именно :

-Илияна Тодорова,

-Любомир Лефтеров,
-Димитър Стефанов,
-Славка Тодорова,
-Красимир Масурски.
По предложение  на

Кр. Масурски за Пред-
седател  на Съвета  на
съдебните  заседатели
единодушно от  члено-
вете на съвета бе избра-
на Илияна Божидарова
Тодорова.

На  3  януари,  около
17:50 часа в района на с.
Оброчище,  автопатрул
спират за проверка лек
автомобил „Крайслер”
с холандска  регистра-
ция. При последвалата
проверка за  употреба
на алкохол с техническо
средство,  цифровата

индикация  отчита  на-
личието на 1,89 промила
в издишания от водача
въздух. С  полицейска
мярка за срок от 24 часа
в РУП Албена е задър-
жан белгийския  граж-
данин Л.К. (38 г.). Обра-
зувано  е бързо  поли-
цейско производство.

Ïèÿí áåëãèåö

Êðàæáà â ñ. Çìååâî è
ñ. Ãóðêîâî

На 21 декември, около
00:40  часа  е  получено
съобщение  за  извър-
шена кражба от частен
имот на територията на
с. Сенокос, общ. Балчик.
Установено  е,   че  за
времето от 19:00 часа на
20  декември  до  00:15

часа на 21 декември, не-
известен извършител е
проникнал в имота.

Чрез взлом на ключал-
ка на метална каса е из-
вършена кражба на су-
ма пари. Образувано е до-
съдебно  производство
по описа на РУП Балчик.

Êðàæáà â Ñîêîëîâî

На 19 декември, око-
ло 08:00 часа е получе-
но съобщение за извър-
шена кражба от частен
имот, находящ се на те-
риторията на град Бал-
чик.  Установено е, че за
времето от месец сеп-
тември до 19 декември
т.г., чрез взлом на про-
зорец, неизвестен  из-
вършител е проникнал в
имота. По данни на тъ-
жителката е извършена
кражба на „ЛСД” теле-
визор, преносим  ком-
пютър и кухненска съ-
дове. По случая е обра-
зувано досъдебно про-
изводство по описа на
РУП Балчик.

На 19 декември, око-
ло 08:00 часа е получе-
но съобщение за извър-
шена кражба от частен
имот, находящ се на те-
риторията на град Бал-
чик.  Установено е, че за
времето от месец сеп-
тември до 19 декември
т.г., чрез взлом на про-
зорец, неизвестен  из-
вършител е проникнал в
имота. По данни на тъ-
жителката е извършена
кражба на „ЛСД” теле-
визор, преносим  ком-
пютър и кухненска съ-
дове. По случая е обра-
зувано досъдебно про-
изводство по описа на
РУП Балчик.

Êðàæáà â Áàë÷èê

След проведени опе-
ративно  издирвателни
мероприятия от служи-
тели на Криминална по-
лиция при РУП Балчик
е задържан криминално
проявения и  осъждан
П.К. (20 г.) от град Бал-
чик. В хода на работа е
установено, че същия е
съпричастен към мно-
жество кражби  извър-

шени през 2012 г. и 2013
г. на  територията  на с.
Бобовец, с. Брястово и с.
Карвуна, обл.  Добрич.
Част от вещите обект на
кражба са установени и
иззети  по  надлежния
ред. Работата по изясня-
ването и документира-
нето на цялата престъп-
на дейност на задържа-
ния продължава.

Àðåñò

На 10 декември, около
10:30 часа в РУП Балчик
се тъжи 85 – годишен жи-
тел на с. Змеево, обл. До-
брич. По данни на тъжи-
теля, около 19:00 часа на
9 декември, на домашния
му телефон  е позвънил
мъж, представящ се за до-
ктор. Чрез въвеждане в
заблуждение, че внучка-
та на мъжа е пострадала

и е със счупен крак, мни-
мия доктор поисква су-
мата от 11 000 лева за спе-
шна  операция.  Малко
по-късно в центъра на с.
Змеево,  пострадалия
предава сумата от 5 000
лева на непознат мъж. По
случая се работи в усло-
вията на досъдебно про-
изводство по описа  на
РУП Балчик.

Ìíèìèÿò äîêòîð

Îáó÷åíèå çà ñúäèèòå
Обучение на съдиите

от  съдебния  район  на
Окръжен съд – Добрич
и на Окръжен съд – Си-
листра се проведе на 28
и 29.11.2013 г. На него
бяха разгледани три те-
ми – „Ролята на нацио-
налния  съдия в  Евро-
пейския съюз”, „Прею-
дициалното запитване”
и „Проблеми в съдебно-
то изпълнение”. Лектор
по първите две теми бе

съдия Дарина  Костова
от Окръжен съд – Бур-
гас.  Третата тема  ще
представи Ирина Кере-
зиева – Частен съдебен
изпълнител в София.

Участие в  семинара
бяха заявили 73 съдии от
окръжните и районните
съдилища в двата съде-
бни окръга. С обучени-
ето се целеше съдиите
да обсъдят актуалните
практики в тези облас-

ти. То бе финансирано
от Националния инсти-
тут по правосъдие. Фо-
румът   се   проведе  в
рамките на дългогоди-
шното  партньорство
между Окръжен съд –
Добрич,   и  Окръжен
съд – Силистра.

Домакин на  обуче-
нието през изминалата
есен   бе   „Lighthouse
Golf & Spa Resort” – гр.
Балчик.

Районен съд – Балчик,
напомня на гражданите,
че от 01.12.2013 г. в сгра-
дата на Съдебна  палата
–  Балчик,  не  работи
офис на  „Информаци-
онно обслужване“ АД и
за внасяне на държавни
такси. Потребителите на
съдебни  услуги  могат
да ползват за тази цел
постерминалите в съда
или банкови офиси.

Районен съд – Балчик
обръща  внимание,  че
посустройства могат да

се ползват в деловодст-
вото – регистратура на
съда и във фронт-офи-
са. Чрез  тях се  правят
плащания с дебитни и
кредитни карти. Преве-
ждат се суми по държа-
вни  такси  по  Тарифа
№1 към Закона за дър-
жавните такси, събира-
ни от съдилищата, про-
куратурата, следствени-
те служби и Министер-
ството на правосъдието
и по Тарифа за държав-
ните такси, които се съ-

бират от съдилищата по
Гражданско-процесуал-
ния кодекс с в полза на
Районен съд – Балчик.

Районен съд – Балчик
уведомява, че  причина
за възникналото неудоб-
ство е прекратеният до-
говор за наем на поме-
щение за офис на „Ин-
формационно  обслуж-
ване“ АД в сградата, по-
лзвана  като Съдебна па-
лата.  Собственикът  й
уведоми съда за това с
писмо от 26.11.2013 г.

Çàêðèò îôèñ â Ñúäåáíà
ïàëàòà - Áàë÷èê

Поради  неявяване  на
подсъдимите, РС-Добрич
не даде ход на наказател-
ното дело срещу 25-годи-
шния В. М. К. и 20-годи-
шния В. Кр. П. от гр. Вар-
на. Те са за кражба на 223
кутии  с  различни  марки
цигари, 5 броя кутии с пу-
ри, метална кутия с пури,
пълна с хартийки за цига-
ри,  8  броя  ваучери  към
„Глобул” и „МТел”  и др.
на обща стойност 1671,70
лв.  Престъплението е не-
маловажен случай.

На 18.12.2012 г. подсъ-
димите привършили рабо-
та към 16,30 ч. Заедно с ко-
легите  си  се  прибрали  и
към 20  ч.  си  легнали  по
стаите. Около 1 час след то-
ва  В.  К.  събудил  другия
подсъдим и му предложил

да оберат магазин за хра-
нителни стоки в близост до
строителния обект, в кой-
то се хранели през деня. В.
К. казал, че го е огледал и
установил, че няма поста-
вени видеокамери и е ле-
сен за проникване.

Двамата взели празен
сак и малка тесла с дър-
вена дръжка от двора на
къщата, където живеели.
Отишли пеш до търгов-
ски я  обек т.   Входн ата
врата била заключена, но
до нея имало плъзгаща се
остъклена  врата.  Тя  не
била затворена плътно и
забелязали  пролука  от
няколко  сантиметра.  В.
П. я хванал и я дръпнал
силно надясно.  Вратата
се отворила и те влезли
в магазина. В. П. минал

зад касата и от плота взел
найлонови торбички, ко-
ито напълнил с  нареде-
ните по рафтовете разли-
чни марки цигари. В. К.
поставил  в  сака  храни-
телни продукти  и  алко-
холни напитки. Той наме-
рил и монетите в пласт-
масови чаши.

На другия ден времето
подсъдимите се прибрали
във Варна. След няколко
дни те срещнали познат на
В. П. и го помолили, да им
помогне  с  автомобил  да
приберат багажа си от Бал-
чик. Така пренесли и отк-
раднатите стоки. Част от
тях  те  продали,  алкохола
изпили, а колбасите били
изядени.

Делото  е  отложено  за
31.01.2014 г.

Ïîäñúäèìè íå ñå ÿâèõà â ñúäà

Окръжен  съд –  Доб-
рич, допусна  изпълне-
ние на Европейска запо-
вед  за  арест и  предава-
не  на българския  граж-
данин  Тамер  Талят  на
белгийс ките  съдебни
власти. То ще  бъде осъ-
ществено  по искане  на
съдия-следовател  от
Пър воинстанционния
съд в Антверпен – Крал-
ство Белгия.  33-годиш-
ният  добричлия ще  бъ-
де  разследван по  нака-
зателно производство за
уч астие  в  престъпна
група,  занимаваща се  с
незаконен  трафик  на
наркотици и психотроп-
ни  вещества.

Съдът разпореди  до
фактическото му преда-
ване Талят  да остане  с
мярка  за  неотклонение
задържане под  стража.

За решението на съда
ще  бъдат  уведомени
белгийс ките  съдебни
власти, Върховна  каса-

ционна  прокуратура  и
Министерството на пра-
восъдието.

Пресцентърът  припо-
мня,  че  на 18.11.2013  г.
Талят даде съгласие до-
броволно  да бъде  пре-
даден на  разследващия
орган  в Кралство  Бел-
гия.

Защитникът на  Талят
заяви, че не се противо-
поставя  на искането  за
предаване на  подзащи-
тния  му на белгийското
разследване.  Адвокатът
обърна внимание на до-
броволно даденото съг-
ласие.

Пресцентърът  припо-
мня, че Талят твърди, че
е бил тази година в Гер-
мания,  Холандия и Бел-
гия, за да си търси рабо-
та като отрича да има и
участие  в  организация
за трафик на наркотици.

Актът  на  Окръжен
съд – Добрич, е оконча-
телен.

Çàïîâåä çà àðåñò

Окръжен съд – Добрич,
обяви  за решаване  граж-
данско  дело,  образувано
по иск на „Балчик Плаза”
ООД  гр.  Варна  срещу
държавата чрез Министъ-
ра на финансите.

Ищецът претендира да
му  бъдат  върнати  общо
246 999,96  лв.,   за  които
твърди,  че  е  платил  по
сделка за имот, чийто до-
говор за покупко-продаж-
ба е обявен  за нищожен.
Фирмата  посочва,  че  е
участвала  и  спечелила
търг за продажба на дър-
жавен  недвижим имот  с
площ  10 636  кв.  м.  в  гр.
Балчик. За това била изда-
дена заповед на Областния
управител на Област Доб-
рич от 25.05.2009 г. В из-
пълнение  на  същата  на
03.07.2009 г. бил сключен
договор  за  покупко-про-
дажбата на имота.

Съдът  счете  делото  за
изяснено и даде ход на ад-
вокатските прения.

Адвокатът на „Балчик
Плаза”  ООД  помоли  да
бъде уважен  искът  като
доказан. Ищецът посочи,
че плащанията не се ос-
порват от ответника. Ис-
кът се основава на влез-
ли в сила съдебни актове,
с които  сделката е  обез-
силена, ведно със склю-

чения по нея договор  за
покупко-продажба  н а
имота. Платената на дър-
жавата  сума  се  явявала
получена от нея на отпа-
днало основание и тя ня-
мала право да я задържа.
Дружеството претендира
също за законната лихва
от датата на предявяване
на иска до окончателното
изплащане на сумата.

Представителят на дър-
жавата заяви, че счита ис-
ка за неоснователен и по-
моли  за  възможност  да
представи писмени бележ-
ки по становището си. В
предходно  заседание  по
делото той посочва, че в
съдебното решение на Ок-
ръжен  съд от  20.10.2011
год. няма осъдителен дис-
позитив  какво  трябва  да
плати държавата, т.е. дали
да върне компенсаторните
бонове или да заплати су-
мата. Оспорват се също по-
сочените от ищеца сроко-
вете за забава на плащане.
Обръща се  внимание, че
според Закона за задълже-
нията и договорите, който
е получил нещо без осно-
вание, е длъжен да го вър-
не и трябва да се устано-
ви, какво следва да върне
държавата – компенсатор-
ни записи, които вече са за-
личени или сумата.

Ãðàæäàíñêè èñê

ОД на МВР Добрич из-
дирва 31 –  годишен мъж
от град Добрич.

По молба на близките,
полицията издирва Нико-
лай  Георгиев  Петров  от
град Добрич.

Петров е на видима въз-
раст 25-30 години, ръст 180
см., очи пъстри, къса кесте-
нява коса, с видим /червен/
белег на дясната лицева част.
В деня на изчезването си, той
е бил облечен в сиво-черно

яке, дънки и маратонки.
Хората, които имат ин-

формация за  Петров, мо-
гат да помогнат за издир-
ването му, като позвънят на
тел. 112, или в най -близко-
то полицейско управление.

Èçäèðâà ñå !
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Открити са крадците
на бормашина и перал-
ня в с. Змеево, както и
крадците на  чуждест-
ранна валута, оставена
без надзор в неупотре-
бявана  печка от  богат

земеделски производи-
тел от с.  Гурково. Ако
не бяха хукнали да об-
менят на черно валута-
та и да я харчат, щяха да
останат за дълго време
неоткрити.




