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Полски гражданин ще се
изправи пред Районен съд
– Балчик, за да отговаря за
шофиране след употреба
на алкохол. На 06.06.2012
г. съдът ще разгледа пред-
ложеното от Районна про-
куратура – Балчик, спора-
зумение за налагане на 53-
годишния Андж. В. Пж. на-
казание пробация. Държа-
вното обвинение предлага
той да търпи две пробаци-
онни мерки – задължител-

 Ïîëñêè ãðàæäàíèí, øîôèðàë
ñëåä óïîòðåáà íà àëêîõîë

на регистрация по настоящ
адрес за срок от 6 месеца и
задължителни срещи с про-
бационен служител за същия
срок. Иска се също той да
бъде лишен от право за уп-
равлява моторно-превозно
средство за 6 месеца.

Със споразумението за
решаване на делото в до-
съдебното производство
Андж. Пж. се признава за
виновен за това, че на
25.01.2012 г . по улица в

гр. Балчик е управлявал
лек автомобил „Опел Аст-
ра” с концентрация на ал-
кохол в кръвта над 1,2
промила, а именно 1,76
промила. Това било уста-
новено по надлежен ред.

Андж. Пж. има средно
образование, семеен е, ра-
боти и живее в гр. Балчик.

Ако споразумението бъ-
де одобрено от съда, то ще
има последиците на вляз-
ла в сила присъда.

Êðàæáà íà 300 êã ìåòàëíè èçäåëèÿ îò ÷àñòåí èìîò
В Районен съд  Балчик, е

насрочено за разглеждане
на 08.06.2012 г. наказател-
но дело срещу 28-годиш-
ния М. Мл. Ст. от с. Пряс-
па, община Балчик. Той е
подсъдим по обвинение за
това, че за времето от на-
чалото до средата на месец
април 2011 г. в с. Пряспа,
в условията на продължа-
вано престъпление, чрез
разрушаване на прегради,
здраво направени за защи-
та на имот, и като използ-
вал техническо средство, е
отнел чужди движими ве-
щи  300 кг метални изде-
лия на стойност 450 лв. от
владението на добричлия.

Районна прокуратура -
Балчик посочва, в обвини-

телния акт, че на неуста-
новена дата през месец ап-
рил, М. Ст. нямал пари и
решил да извърши краж-
ба. През съборена оградна
мрежа той влязъл в двор в
с. Пряспа, собственост на
добричлия и извършил
кражба на метални профи-
ли  винкел. Отнетото той
изнесъл и укрил в съседен
имот. На следващия ден
продал металните профили
в пункт за изкупуване на
отпадъци от черни и цвет-
ни метали в гр. Добрич. За
тях получил 50 лв.

Няколко дни по-късно
подсъдимият влязъл отно-
во в имота и проникнал в
къщата през направен от-
вор от неустановено по

досъдебното производство
лице. С помощта на намере-
но в къщата желязо М. Ст.
изкъртил метална решетка,
монтирана на един от про-
зорците. В помещенията на-
мерил мeтални профили.
Той поставил металните из-
делия в чували и ги укрил
в съседен имот. На следва-
щия ден продал вещите в
пункт за изкупуване на чер-
ни и цветни метали в Доб-
рич и получил за тях 50 лв.

В средата на месец ап-
рил той влязъл за трети
път в имота. С помощта на
метално изделие направил
отвор в стената на гаража
и изнесъл от него крик и
110 кг метални елементи
болтове, гайки, машинни

елементи и други. Както
предходните два пъти ук-
рил отнетото в съседен
имот. На следващия ден
бил заловен от органите на
МВР, докато превозвал
металните изделия за про-
дажба в гр. Добрич.

Разследването устано-
вило от показанията на по-
страдалия, че предмет на
кражбата са метални изде-
лия с маса 300 кг. Според
заключението на вещото
лице, изготвило оценъчна
експертиза, стойността на
това количество желязо въз-
лиза на 450 лв. по пазарни
цени към момента на осъще-
ствяване на деянието.

М. СТ. има начално
образование, не е осъждан.

Êðàäöè íà òåëåôîíåí êàáåë
Условно наказание от 3

месеца лишаване от свобо-
да с 3 години изпитателен
срок наложи Районен съд
Балчик, на 35-годишния
Ив. Д. Ив. и на 33-годиш-
ния В. Ив. К. от с. Обро-
чище, община Балчик. Те
бяха признати за виновни
за това, че на 01.03.2011 г.
и на 2 срещу 3 март 2011
г. при условие на продъл-
жавано престъпление в с.
Оброчище, община Бал-
чик, чрез използване на те-
хнически средства след
предварителен сговор по-
между си и след предва-
рителен сговор с други
четири лица от с. Оброчи-
ще, са отнели 45 м телефо-
нен кабел на стойност
119,88 лв. от владението на
„БТК” АД с търговско на-
именование „ВИВАКОМ”,
без съгласие на собствени-
ка с намерение противоза-
конно да го присвоят, като
до приключване на съдеб-
ното следствие открадна-
тата вещ е била заместена.

Пресцентърът припом-
ня, че според обвинител-
ния акт на 01.03.2011 г.
двамата подсъдими отива-
ли в гората за дърва и за-
белязали, че под мост при
с. Оброчище в участък с
течаща вода има поставе-
на метална тръба. Те ре-
шили да я откраднат и
продадат за старо желя-
зо, но видели, че през нея
преминава кабел. Към 21
ч. отново отишли до мяс-
тото като В. К. носел кир-
ка и прекъснал кабела с
удар с нея. Двамата изро-
вили кабела на разстояние
около 5 м. Тогава забеля-
зали полицейски автомо-
бил на 200 м от тях,  при-
теснили се и се прибрали
по домовете си.

На другата сутрин под-
съдимите се върнали на
мястото и установили, че
някой е копал, но кабелът
е там. Същата вечер те се
срещнали с другите чети-
ри лица и им разказали за
изровения кабел. Заедно

се уговорили да го откра-
днат и кой какъв инстру-
мент да носи. Между 20 ч.
и 21 ч. изкопали канал, от
който извадили 45 м ка-
бел, който нарязали на
парчета с дължина около
2 м. След като почистили
кабела от гумената изола-
ция и медните жили били
отделени от оловната пре-
дпазна обвивка, всичко
било предадено в пункт за
вторични суровини в До-
брич срещу 230 лв. След
като платили 30 лв. за
транспорта на свидетел по
делото, извършителите си
разделили по 33 лв.

Назначената по делото
ценова експертиза е уста-
новила, че стойността на
откраднатия телефонен
кабел е 119,88 лв.

Делото срещу другите
четири лица е приключи-
ло със споразумение.

Присъдата на Районен
съд  Балчик, подлежи на
обжалване и протест пред
Окръжен съд  Добрич.

Íàêàçàíèå çà ïðèòåæàòåë íà õåðîèí
Наказание лишаване от

свобода за срок от 1 годи-
на и 6 месеца наложи Ра-
йонен съд   Балчик, на 30-
годишиня В. Н. В. от гр.
Балчик. Той бе признат за
виновен в това, че на
27.08.2010 г. в гр. Балчик
без надлежно разрешител-
но е придобил и държал
високорискови наркотич-
ни вещества  0,567 гр. хе-
роин на стойност 51,03 лв.
За това престъпление той
е осъден също да заплати
глоба в размер на 2000 лв.

Районен съд  Балчик,
постанови В. В. да изтър-

пи 3 години лишаване от
свобода по отложено на-
казание по присъда на Ок-
ръжен съд  Варна. Двете
присъди трябва да бъдат
излежани при първонача-
лен общ режим в затвор
или затворническо обще-
житие от открит тип.

Пресцентърът припом-
ня, че според обвинител-
ния акт на 27.08.2010 г. В.
В. и двама свидетели по де-
лото, са се уговорили да
закупят наркотични веще-
ства. Подсъдимият анга-
жирал свой познат да ги
откара с личния му авто-

мобил до мястото, където
щели да получат наркоти-
ците. Те спрели по пътя за
Варна на разклон за с.
Кантраджиево. Изчакали
около 2 часа да дойде дру-
га кола с варненска регис-
трация, управлявана от
неустановено от полици-
ята лице. В. В. се качил в
този автомобил и потеглил
в посока с. Кранево. След
около 15 мин. се върнали
и подсъдимият се качил в
колата с тримата свидете-
ли. Той споделил, че е за-
купил хероин на стойност
100 лв. и дал от него на

двамата, с които имал уго-
ворка. По пътя за Балчик
тримата употребили част
от хероина. Останалото
количество било иззето от
органите на МВР.

Назначената в досъдеб-
ното производство физи-
ко-химична експертиза е
установила, че в открити-
те 9 опаковки с кафяво
прахообразно вещество
има общо 0,567 гр. херо-
ин на стойност 51,03 лв.

Присъдата на Районен
съд  Балчик, подлежи на
обжалване и протест пред
Окръжен съд  Добрич.

58-ãîäèøåí ñå âìúêíàë â ó÷èëèùå
Районен съд   Балчик, е

насрочил за 08.06.2012 г.
наказателно дело срещу
58-годишния Ас. Анг. М.
от гр. Балчик. Районна
прокуратура  Балчик, е
повдигнала срещу него
обвинение за това, че на
27.04.2011 г. в гр. Балчик
чрез разрушаване на пре-
гради, здраво направени
за защита на имот, е извър-
шил опит да отнеме чужди
движими вещи от владе-

нието на училище в града
с намерение противоза-
конно да ги присвои, като
деянието е останало недо-
вършено по независещи от
него причини.

В обвинителния акт е
посочено, че на 27.04.2011
г. употребил алкохол и се
почувстван повлиян от не-
го, когато тръгнал към до-
ма си Ас. М.. Той минал
край училище в гр. Бал-
чик и у него възникнала

идея да извърши кражба
на метални елементи. На-
мерението му било да ги
продаде в пункт за изку-
пуване на отпадъци от
черни и цветни метали и
така да си набави пари.
Според държавното обви-
нение след обяд, в свет-
лата част на деня, той
отишъл до врата на физ-
културен салон и с помо-
щта на камък строшил
горно остъклено прозор-

че. След това започнал да
почиства останалите на
рамката стъкла.

В този момент край не-
го минали двама свидете-
ли и му казали да се махне.
Подсъдимият започнал да
хвърля камъни и стъкла
срещу тях и те го подго-
нили. Застигнали го в ра-
йона на автогарата в Бал-
чик и го заловили.

Ас. М. има начално обра-
зование, не е семеен, работи

Êðàæáà íà ãîðèâî ñ ìàëîëåòíè
На 08.06.2012 г. Районен

съд  Балчик, ще заседава
по наказателното дело
срещу 18-годишния В. Ст.
В. от с. Оброчище, общи-
на Балчик. Той е подсъ-
дим по обвинителен акт
на Районна прокуратура
Балчик, за това, че като не-
пълнолетен, но след като
е разбирал свойството и
значението на деянието и
като е могъл да ръководи
постъпките си, през ме-
сец март 2011 г. в с. Обро-
чище, след предварителен
сговор с две наказателно
неотговорни лица, е отнел
30 литра дизелово гори-
во на стойност 73,50 лв.
от товарен автомобил, со-
бственост на фирма.
Държавното обвинение
посочва, че кражбата е в
немаловажен случай и е
извършена повторно.

Според обвинителния
акт през месец март
2011 г. В. В. случайно
срещнал двете малоле-
тни момчета. Едното от
тях имало приятелка в
друго село и тъй като
имал нужда от пари, ре-
шили да откраднат гори-
во от паркиран в необи-
таем двор камион.

Отишли на мястото
по тъмно и установили,
че резервоарът му не е
заключен. Инициато-
рът проверил с пръчка
за наличие на гориво в
него. След това с мар-
куч, намерен в двора,
напълнили предвари-
телно донесени от тях 3
пластмасови туби от
по 10 литра. Докато ги
пълнели единият мало-
летен светел с мобил-
ния си телефон, а дру-

гият държал тубите.
След това ги крили в съ-
седен, също необитаем
двор. Потърсили ги след
няколко дни, но устано-
вили, че тубите с нафта-
та са изчезнали.

Разследването е наз-
начило оценъчна екс-
пертиза, според която
стойността на 30 литра
дизелово гориво към
момента на извършване
на кражбата е 73,50 лв.

Извършената съдеб-
но-психиатрична екс-
пертиза на В. В. е показа-
ла, че той може да дава
достоверни обяснения,
да разбира и ръководи
постъпките си.

Срещу В. В. има три
влезли в сила присъди на
Районен съд  Балчик. Той
е ученик и редовно посе-
щава учебните занятия.

Íàêàçàíèå çà êðàæáà
Наказание 2 години лиша-

ване от свобода при първо-
начален строг затворничес-
ки режим наложи Районен
съд  Балчик, на 37-годишния
М. Г. Г. от гр. София. Той бе
признат за виновен в това,
че на 03.08.2010 г. в с. Кра-
нево, община Балчик от хо-
телска стая, чрез използва-
не на техническо средство и
специален начин  метални
куки и преправен ключ от
секретен патрон, е отнел
чужди движими вещи и су-
мата от 270 лв., всичко на
стойност 1191,79 лв. от вла-
дението на 17-годишна де-
войка от гр. Русе. Деяние-
то е извършено при усло-
вията на опасен рецидив.

По молба на подсъдимия и
след като той призна вината
си Районен съд  Балчик, разг-
леда делото по реда на съкра-
теното съдебно следствие. По
този институт е определено и
наказанието на М. Г. като пър-
воначално наложеното му на-
казание от 3 години лишаване
от свобода е намалено с 1/3 и е
постановено той да търпи 2
години лишаване от свобода.

Районен съд  Балчик,
групира това наказание с
наложеното му с две при-

съди на Софийския районен
съд и определи, М. Г. да из-
търпи най-тежкото от тях  2
години лишаване от свобо-
да при първоначален строг
режим. Съдът присъедини
наказание лишаване от пра-
во да управлява моторно-
превозно средство за срок
от 2 години, постановено му
от Софийския районен съд.

Според обвинителния
акт в началото на месец ав-
густ 2010 г. М. Г. присти-
гнал в гр. Варна с прия-
телка. Той нямал пари и я
помолил, тя да плати стая-
та за няколко дни, като
обещал да й върне парите.
На 03.08.2010 г. той й ка-
зал, че негов приятел е
пристигнал в с. Кранево и
му е донесъл пари и багаж,
затова трябвало да отиде
да ги вземе. Двамата прис-
тигнали в с. Кранево и
приятелката му останала
да го чака пред хотела. М.
Г. се качил на петия етаж
на хотела, и без да има ин-
формация за конкретна
стая, почукал на вратата на
пострадалата. Тя била
пристигнала същия ден на
почивка заедно с прияте-
ли. Девойката била остави-

ла сак с багажа си в стаята
и излязла да се разходи.
След като разбрал, че ня-
ма никой в хотелската стая,
подсъдимият използвал
специално пригодени ку-
ки и преправен секретен
ключ, за да отвори врата-
та. В стаята видял оставе-
ния на земята сак, взел го
и напуснал хотела. Двама-
та с приятелката му се
върнали с такси в гр. Вар-
на. Там се срещнали с при-
ятел на М. Г., който пла-
тил таксито. Двамата мъ-
же отишли в квартирата на
приятеля и тогава М. Г. ви-
дял какво има в сака  дам-
ски дрехи, козметика, пре-
са и сешоар за коса, циф-
ров фотоапарат, зарядно
за фотоапарата и за  моби-
лен телефон и други. Той
взел намерената на разли-
чни места в сака сума от
270 лв., а другите вещи ги
оставил при приятеля си.

По-късно М. Г. и спътни-
чката му се върнали в квар-
тирата на приятеля, който
имал гости. По време на по-
черпката М. Г. подарил от-
краднатите дрехи на непоз-
натите за него момичета. След
като си тръгнали сакът с лич-

ната карта на пострадалата и
пресата й за коса останали в
квартирата на приятеля.
След няколко дни той наме-
рил личната карта и я предал
в полицията. Два дни след
кражбата приятелката на М.
Г. се прибрала сама в София.
На 08.08.2010 г. той пъту-
вал с влак за София и при
полицейска проверка от не-
го били взети куките и пре-
правеният ключ, и му за-
писали личните данни.

Деянието е било извърше-
но в 5-годишния срок от из-
търпяване на ефективно на-
казание 1 година лишаване от
свобода. То е наложено на М.
Г. през 2008 г. от Районен съд
София, за кражба, която пре-
дставлява опасен рецидив.
През 2009 г. е влязла в сила
друга присъда срещу 37-го-
дишния, за кражба при опа-
сен рецидив. С нея му е на-
ложено наказание 2 години
лишаване от свобода при
строг затворнически режим.

М. Г. има средно обра-
зование, не е семеен, не ра-
боти, осъждан е.

Присъдата на Районен
съд  Балчик, подлежи на
обжалване и протест пред
Окръжен съд  Добрич.

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.

10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден талон.

Тел. за контакти: 0878 568257          /4-1/
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