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1 ãîäèíà óñëîâíà ïðèñúäà
çà 30-ãîäèøåí êàâàðíåíåö

Окръжен съд  Доб-
рич, призна 30-годиш-
ния Красимир Д. Ив.от
гр. Каварна за виновен
в това, че на 26.11.2012 г.
в община Балчик, по
главен път на 1500 м
преди кръстовището за
с. Царичино, община
Балчик, при управление
на товарен автомобил
„Форд Транзит” е нару-
шил правилата за дви-
жение от Закона за дви-
жение по пътищата  чл.
20 ал. 1, чл. 20 ал. 2 и чл.
21. ал. 1 и по непредпаз-
ливост е причинил смърт-
та на 53-годишен мъж
от гр. Каварна. Окръжен
съд  Добрич, му наложи
наказание 1 година ли-
шаване от свобода при
3 години изпитателен
срок. Красимир Ив. е
лишен и право да уп-
равлява моторно пре-
возно средство за срок
от 2 години.

По молба на двамата
синове на пострадалия,
Окръжен съд  Добрич,
ги конституира като
частни обвинители.

Подсъдимият призна
вината си, фактите и об-
стоятелствата в обвини-
телния акт и даде съгла-
сие те да бъдат ползвани
при постановяване на
присъдата. .

Според обвинителния
акт Красимир Ив. е

тръгнал на 26.11.2013 г.
около 4 часа от дома си
с личния товарен авто-
мобил „Форд Транзит”.
Натоварил зеленчуци и
пътувал в ранните ча-
сове за гр. Варна, за да
ги продаде.

Пътната настилка би-
ла суха, но времето било
облачно и видимостта
намалена, поради гъста
мъгла. Видимостта била
до 40 м спрямо човеш-
ката фигура при вклю-
чени фарове на къси
светлини. На около 1 км
преди пресечката за с.
Царичино, в посока гр.
Каварна  гр. Балчик, на
прав участък от път, под-
съдимият забелязал чо-
вешка фигура непос-
редствено пред автомо-
била. Тя се движела по
пътното платно. Краси-
мир Ив. се опитал да из-
бегне удара и натиснал
спирачки. Въпреки това
последвал удар между
предната част на „Фор-
да” и дясната половина
на тялото на пострада-
лия. Главата на 53-го-
дишния мъж се ударила
в долната част на чел-
ното стъкло, при което
то се счупило, а тялото
на пешеходеца, след но-
сене от автомобила би-
ло изхвърлено напред и
надясно. Около 1500 м
след местопроизшест-

вието водачът спрял ав-
томобила и позвънил на
телефон 112, за да съоб-
щи за случилото се.

В резултат на настъ-
пилото ПТП пострада-
лият починал. Заключе-
нието на вещото лице,
изготвило съдебно-ме-
дицинска експертиза е,
че причина за смъртта
е тежка гръдна травма,
довела до разкъсване на
сърцето и белите дро-
бове. Тя е резултат от
удар с или върху твърди
тъпи предмети.

Изготвените по дело-
то химически експер-
тизи за определяне на
концентрацията на ал-
кохол или друго упой-
ващо вещество в кръвта,
са установили наличие
на 1,65 промила алкохол
в кръвта на пешеходеца.
В кръвта на водача не
било установено нали-
чие на алкохол.

Адвокатът на Краси-
мир Ив. пледира, че дея-
нието е извършено от
подзащитния му при
многобройни смекча-
ващи вината му обстоя-
телства. Той посочи съп-
ричиняване от страна
на пострадалия, напра-
веният опит да избегне
удара, веднага е съоб-
щил на телефон 112, за
да потърси медицинска
помощ и т. н.

6 ìåñåöà çàòâîð çà
23-ãîäèøåí áàë÷èêëèÿ
Наказание 6 месеца

затвор при първонача-
лен строг режим ще из-
търпи 23-годишният Г.
Исм. К, след като Райо-
нен съд  Балчик, одобри
споразумение за решава-
не на делото му в досъ-
дебното производство.

Съгласно споразуме-
нието, той е признат за
виновен в това, че на не-
установена дата през
месец ноември 2011 г. в
гр. Балчик, заедно с дру-
ги 2 лица е откраднал две
моторни резачка за дър-
ва, марка „ЩИЛ”, вери-
га и шина, всичко на
стойност 1848 лв. от вла-
дението на гражданин
на гр. Балчик. Кражбата
е извършена в немало-
важен случай и е сторе-
на повторно.

Пресцентърът при-
помня, че в края на ме-
сец ноември тримата
отишли до къщата на
пострадалия, влезли
през оградата и стигнали
до постройката, където

се намирали машините.
На другия ден продали
на гражданин на Балчик
откраднатите резачки.
След разкриване на пре-
стъплението, купувачът
ги е предал в полицията,
откъдето били върнати
на пострадалия.

Извършената съдеб-
но-оценителна експерти-
за установява, че стойност-
та на отнетото е 1848 лв.

Г. К. заяви пред съда,
че се признава за вино-
вен и доброволно е под-
писал споразумението
с прокуратурата.

Той се отказва от раз-
глеждане на делото му
по общия ред и приема
последиците на спора-
зумението на влязла в
сила присъда.

Районен съд - Балчик,
одобри споразумение-
то след като установи,
че то не противоречи на
закона и морала. Нака-
зателното производство
срещу 23-годишния е
прекратено.

20-ãîäèøåí äîáðè÷ëèÿ
- ïèÿí çàä âîëàíà

Районен съд - Балчик
разгледа на 22.07.2013 г.
споразумение за реша-
ване на наказателно дело
срещу 20-годишния Ж.
Ж. Г. от гр. Добрич.

По силата на това спо-
разумение той се приз-
нава за  виновен в това,
че на 07.07.2013  в 07.00 ч.
на КПП  Албена, курор-
тен комплекс „Албена”,
община Балчик е управ-
лявал лек автомобил
„Ауди” с концентрация
на алкохол в кръвта над
1,2 на хиляда, а именно
1,53 промила, установе-
но по надлежен ред с
техническо средство. Дър-

жавното обвинение по-
сочва, че деянието е из-
вършено умишлено.

Със споразумението
се предлага на Ж. Г. да
бъде наложено наказа-
ние лишаване от свобо-
да за срок от 3 месеца,
чието изтърпяване да
бъде отложено с 3 годи-
ни изпитателен срок.

С подписа си в спора-
зумението Ж. Г.  декла-
рира, че разбира съдър-
жанието му и е съгласен
с него, отказва се от раз-
глеждане на делото му
по общия ред и приема
последиците на влязла в
сила присъда.

Íàêàçàíèå çà èìîòíà èçìàìà
Районен съд – Балчик,

одобри сключеното между
срещу 53-годишния В. Ив.
М. от гр. Варна и Районна
прокуратура – Балчик,
споразумение за решаване
на наказателното дело сре-
щу него в досъдебното
производство. По силата
на споразумението той ще
търпи 7 месеца лишаване
от свобода при първона-
чален строг режим.

Районен съд – Балчик,
приведе в изпълнение и на-
казание 6 месеца лишаване
от свобода при първонача-
лен строг режим, наложе-
но на В. М. със споразуме-
ние от 15.06.2007 г. по де-
ло на Софийски РС.

В. М. е признат за вино-
вен в това, че на 29.10.2009
г. в кантора на нотариус в
гр. Балчик, за да набави за
себе си имотна облага в
размер на 79 998,40 лв., е
възбудил заблуждение у
добричлия, като измамата
е извършена от две лица,
които са се договорили
предварително за това.
Причинената вреда е в го-
леми размери и престъпле-
нието е останало недовър-
шено поради независещи
от подсъдимите причини.

Районен съд – Балчик,
одобри споразумението
след като В. М. заяви пред
съда, че се признава за ви-
новен и доброволно го е
подписал. Той се отказва
от разглеждане на делото
му по общия ред и приема
последиците на споразу-

мението на влязла в сила
присъда.

Наказателното произ-
водство срещу 53-годиш-
ния е прекратено.

Пресцентърът уточня-
ва, че срещу В. М. и сре-
щу 56-годишния П. Д. Н.
от гр. Плевен, бе повдигна-
то обвинение за това, че на
21.10.2009 г. двамата се
явили в нотариална канто-
ра в гр. Добрич. П. Н. се
представил за гражданин
на София и пожелал да на-
прави нотариална заверка
на предварително изгот-
вено пълномощно и 2 броя
декларации по ДОПК. С
пълномощното П. Н. упъл-
номощавал В.М. да го
представлява и да го под-
писва при изготвяне, наба-
вяне на документи и из-
вършване на сделки на уп-
равление и разпореждане
със собствения му недви-
жим имот – нива с площ
99,998 дка в землището на
с. Гурково, община Бал-
чик. Пълномощното дава-
ло право имотът да бъде
продаден на цена, каквато
сметне за добре и на когото
прецени, включително и
сам на себе си.

За целта имал право да
го представлява и подпис-
ва пред купувачи, нота-
риуси, и т. н.

Разследващите устано-
вили, че представената от
П. Н. лична карта на лице
от София, е била неист-
инска в имената и ЕГН-то
на лицето.

След нотариалната зав-
ерка, на 26.10.2009 г. не-
познато лице се обадило на
управител на Агенция за
недвижими имоти в гр.
Добрич, и предложило зе-
меделска земя в землището
на с. Гурково. То се инте-
ресувало за цената на един
декар. От агенцията му
предложили цена 620 - 630
лв. за декар. На 28.10.
2009 г. същото лице се
позвънило отново и съоб-
щило, че продава около 50
декара като посочило но-
мер на имота. Управителят
на агенцията проверил
имота и се обадил на теле-
фонния номер, от който
получил предложението.
Мъжът, който отговорил
се представил за собстве-
ник на имота и заявил, че
всички документи са гото-
ви за изповядване на сдел-
ката. От агенцията поиска-
ли време, за да намерят
купувач и възможност да
се запознаят с докумен-
тите. В. М. се съгласил да
ги изпрати по факс, но те
не били получени.

На 29.10.2009 г. двамата
пристигнали в нотариална-
та кантора. При проверка
на номера на личната кар-
та, нотариусът установил,
че същия не отговаря на
документа му за самолич-
ност и повикал полиция. В.
М. бил задържан в нота-
риалната кантора, а П. Н.
пред нея. Наказателното
дело срещу П. Д. Н. от гр.
Плевен продължава.

Ïèÿí øîôüîð
На 21 юли, в 05:35 часа

на КПП Албена, авто-
патрул спират за про-
верка лек автомобил
„Опел” с добричка реги-
страция. При последва-
лата проверка за упот-
реба на алкохол, цифро-
вата индикация отчита

наличието на 1,83 про-
мила в издишания от во-
дача въздух. С полицей-
ска мярка за срок от 24
часа в РУП Албена е
задържан Н.К. (26 г.) от
град Добрич. По случая
е образувано досъдеб-
но производство.

На 21 юли в 19:50 часа
е получено съобщение
за извършена кражба на
територията на к.к. Ал-
бена. Установено е, че за
времето от 15:15 часа до
19:30 часа на 21 юли,
чрез отваряне на прозо-
рец, неизвестен извър-
шител е проникнал в хо-

Êðàæáà îò õîòåë
телска стая. По данни на
тъжителя е извършена
кражба на два броя мо-
билни апарати, прено-
сим компютър и меди-
цински измервателни
уреди. По случая е об-
разувано досъдебно про-
изводство по описа на
РУП Албена.

На 21 юли, около 10:10
часа е получено съоб-
щение за извършена
кражба от частен имот
на територията на с. Ро-
гачево, община Балчик.
Установено е, че за вре-
мето от 21:00 часа на 20
юли до 10:00 часа на 21

Êðàæáà â ñ. Ðîãà÷åâî
юли, крадец е проник-
нал през балконска вра-
та в имота. По данни на
тъжителката е извърше-
на кражба на пари и мо-
билен телефон. Работи
се в условията на досъ-
дебно производство по
описа на РУП Албена.

Äâàìà ïîäñúäèìè çà êðàæáà íà ëåê àâòîìîáèë
Районен съд – Балчик,

одобри сключеното между
19-годишните В. Ст. В. и
Р. П. Р. споразумение за ре-
шаване на делото им досъ-
дебното производство.

Те са признати за винов-
ни в това, че след предва-
рителен сговор помежду
си и с останалите двама
младежи, в немаловажен
случай, чрез използване
на техническо средство –
автомобилен ключ са от-
краднали чуждо моторно
превозно средство – лек
автомобил „Опел Кадет”
на стойност 680 лв. от вла-
дението на 46-годишен
мъж от с. Оброчище, с на-
мерение да го ползват, като
настъпила повреда на пре-
возното средство в размер
на 648,01 лв. и същото е
изоставено без надзор.

По силата на споразуме-
нието В. В. ще търпи 6 ме-
сеца лишаване от свобода
при първоначален строг

затворнически режим. Р. Р.
получи наказание 6 месеца
условно лишаване от сво-
бода с 3 години изпита-
телен срок.

В. В. и Р. Р. заявиха пред
Районен съд – Балчик, че
се признават за виновни и
доброволно са подписали
споразумението с проку-
ратурата.

Наказателното произ-
водство срещу двамата е
прекратено.

Пресцентърът припом-
ня, че Д. А. и 15-годиш-
ният са привлечени да от-
говарят, че са сторили дея-
нието като непълнолетни,
но след като са разбирали
свойството и значението
му и са могли да ръководят
постъпките си.

Според първоначално
внесения в Районен съд –
Балчик, обвинителен акт
на 16.06.2012 г. Д. А.
заедно с 15-годишния и В.
В. отишли в дома на по-

страдалия в с. Оброчище
да откраднат желязо. Три-
мата знаели, че собстве-
никът не бил у дома си от
два месеца. Те влезли в ма-
зето на къщата през отво-
рената му врата. Напъл-
нили в чували железни ма-
териали. В сандък намери-
ли автомобилни ключове
с емблемата на „Опел.
Пробвали да отворят пар-
кирания в двора „Опел
Вектра”, но не могли. Тога-
ва излезли на улицата,
където бил спрян другият
автомобил на 46-годиш-
ния тъжител. Установили,
че ключовете са за този
„Опел Кадет”. Тогава ре-
шили да не вземат чувалите
с метални предмети и ги
оставили в двора. Взели
ключовете за „Опел Ка-
дет” и ги скрили в храсти,
в близост до двора.

На 18.06.2012 г. тримата
пили бира с двама прия-
тели пред магазин в с. Об-

рочище. Едното момче си
тръгнало, а останалите
четиримата решили да взе-
мат автомобила „Опел Ка-
дет”, за да се разходят.
Подсъдимият Р. Р. не знаел
за действията на остана-
лите от преди два дни, но
решил да се включи в раз-
ходката. С помощта на
пластмасова туба зареди-
ли бензин от близката бен-
зиностанция на стойност
22 лева.

След като ги последвала
полицейска патрулка, един
от извършителите избягал
при потеглянето, а остана-
лите трима продължили в
посока с. Оброчище. След
като се блъснали в бордюр
на влизане в селото, три-
мата младежи изскочили от
колата и побягнали в раз-
лични посоки. Въпреки то-
ва, самоличността на чети-
римата извършители е ус-
тановена на следващия ден
от полицията.

Ôèíàíñîâà ñàíêöèÿ çà êðàæáà îò Ãåðìàíèÿ
Окръжен съд – Доб-

рич, призна финансова
санкция, наложена от
Районен съд – Шветцин-
ген, Федерална репуб-
лика Германия, на 34-го-
дишния Димитър Д. К.
от гр. Шабла. Той трябва
да заплати 704,10 лв.,
колкото е равностой-
ността на постановени-
те му глоба в размер на

300 EUR и 60 EUR раз-
ходи за съдебното про-
изводство.

Те са дължими от Ди-
митър К. по присъда на
Районен съд – Шветцин-
ген, влязла в сила на
14.07.2012 г. С нея шабле-
нецът е признат за вино-
вен в това, че на 04.07.
2011 г. към 18 ч. в тър-
говски помещения на

фирма в Хокенхайм е
отнел чехли за баня, пла-
стир, средство за отстра-
няване на винетки, 2
опаковки тиквено семе,
автопомпа и пемза,
всичко на обща стой-
ност 42,01 EUR, с цел да
ги задържи, без да плати
стойността им.

Окръжен съд – Доб-
рич, разгледа делото в

отсъствието на Д. К., но
след като назначи слу-
жебено лице да пред-
ставлява интересите му.

Окръжен съд – Доб-
рич, разпореди решени-
ето му да бъде изпра-
тено за изпълнение на
ТД на НАП – Варна,
офис Добрич. За съдеб-
ния акт ще бъде уведо-
мен и подсъдимия.

Криминална част: Кремена КАПРАЛОВА, Пресаташе на РС-Добрич




