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Ïîäñúäèì çà êðàæáà íà ïàðè
Районен съд – Балчик,

разгледа на 04.12.2012 г.
предложеното от Район-на
прокуратура – Балчик,
споразумение за решаване
в досъдебното производ-
ство на наказателно дело
срещу 21-годишния В. Г.
Ас. от с. Оброчище.

Районна прокуратура –
Балчик, предлага той да
бъде признат за виновен в
това, че на 02.07.2012 г. в
с. Оброчище, община Бал-
чик, е отнел чужди движи-
ми вещи – сумата от 82 лв.
от владението на 62-годи-
шен мъж, без негово съгла-
сие с намерението проти-

возаконно да я присвои.
До приключване на съдеб-
ното следствие в първоин-
станционния съд открад-
ната вещ е била върната на
собственика.

Районна прокуратура –
Балчик, предлага на В. Ас.
да бъде наложено наказа-
ние пробация с две проба-
ционни мерки. Първата е
задължителна регистрация
по настоящ адрес за срок
от 12 месеца с периодич-
ност на подписване пред
пробационен служител
или определено от него
длъжностно лице три пъти
седмично. Втората проба-

ционна мярка задължава
21-годишния да се явява на
задължителни периодич-
ни срещи с пробационен
служител за срок от 12
месеца.

С подписаното от стра-
ните споразумение В. Ас.
признава за виновен по
установените по делото
факти. Той декларира, раз-
бира и приема последиците
на споразумението на вля-
зла в сила присъда, съгла-
сен е с тях и доброволно
го е подписал.

В. Ас. няма образова-
ние, не е семеен, безрабо-
тен е, осъждан.

Ïîäñúäèìè çà íàðêîòèöè
Районен съд – Балчик,

разгледа на 05.12.2012 г.
наказателно дело срещу
24-годишния Ив. Ю. М. и
22-годишния Д. Р. Ст., два-
мата от гр. Плевен. Район-
на прокуратура – Балчик,
предлага те да бъдат приз-
нати за виновни в това, че
на 17.08.2012 г. в курор-
тен комплекс и в курортно
селище в съучастие като
извършители без надлеж-
но разрешително са дър-
жали високорисково нар-
котично вещество – мари-
хуана общо 8,55 грама на

стойност 51,30 лв., пред-
ставляващо маловажен
случай. Държавното обви-
нение иска те да бъдат ос-
вободени от наказателна
отговорност и санкциони-
рани с административно
наказание.

Разследването е устано-
вило, че в първата полови-
на на м. август 2012 г. два-
мата си закупили мариху-
ана от неустановено по до-
съдебното производство
лице от гр. Пловдив. Те има-
ли намерение да употребят
наркотиците по време на

почивката си в с. Кранево.
На 14.08.2012 г. заедно се
настанили в хотел и дър-
жали наркотичното веще-
ство в стаята си там. Перио-
дично вземали от общото ко-
личество, за да го ползват.

На 17.08.2012 г. при из-
вършени обиски от Ив. Ю.
било иззето едно поли-
етиленово пликче, а от Д.
Ст. две пликчета със суха
трева във формата на топ-
чета. При обиск на хотел-
ската им стая били намере-
ни останалите количества
марихуана.

Îòãëåæäàíå íà ìàðèõóàíà
За 05.12.2012 г. в Райо-

нен съд – Балчик, се насро-
чи наказателно дело срещу
25-годишния балчиклия
Й. Ст. Й. Районна проку-
ратура – Балчик, е повдиг-
нала срещу него обвинение
за това, че на 13.06.2012 г.
в дома си в гр. Балчик е
отглеждал растения от ро-
да на конопа – марихуана,
с общо нетно тегло 1,56 гра-
ма на стойност 9,36 лв., за-
сети в 2 броя кофички в
нарушение на установени-
те в Закона за контрол вър-
ху наркотичните вещества
и прекурсорите правила,
като случаят е маловажен.

Според обвинителния
акт, подсъдимият и негов
приятел видели растения ма-
рихуана в поле в квартал
на Балчик. Откъснали ги и
ги засадили в две кофички
от кисело мляко. Постави-
ли ги в оранжерия на сем-
ейството на Й. Й. Той ги

полял няколко пъти и рас-
тенията започнали бързо
да растат. Бащата на подсъ-
димия разбрал, че тези
растения не са домати и из-
вадил кофичките с тях из-
вън оранжерията. На 13.
06.2012 г. оперативно-
следствена група от РУП
– Балчик, посетила дома на
Й. Й. и иззела кофичките с
растения. При направени-
те оглед и полеви тест лис-
тата реагирали на канабис.

Й. Й. има основно обра-
зование, безработен е, не е
семеен, осъждан е.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ:
Съдът наложи наказание

4 месеца лишаване от сво-
бода при първоначален
строг режим на изтърпя-
ване в затворническо об-
щежитие от закрит тип и
глоба в размер на 100 лв.
на подсъдимия Й. Ст. Й.

Наказанието е определе-
но по реда на съкратеното

съдебно следствие, по кой-
то протече делото след
като Й. Й. призна вината
си и фактите и обстоятел-
ствата посочени в обвини-
телния акт. По този инсти-
тут Районен съд – Балчик,
намали с 1/3 първоначално
наложеното му наказание
6 месеца лишаване от
свобода при първоначален
строг режим и постанови
той да изтърпи 4 месеца.

Съдът определи той да
изтърпи и отложено нака-
зание 10 месеца лишаване
от свобода, постановено
по присъда от 2009 г. за
извършена от него кражба.

Районен съд – Балчик,
постанови отнемане в пол-
за на държавата конфис-
куваната марихуана - пред-
мет на престъплението, и
разпореди, след влизане на
присъдата в сила, тя да бъ-
де унищожена от Агенция
„Митници”.

Òúðíîâ÷àíèí, äúðæàë àêöèçíè ñòîêè
Районен съд – Балчик,

насрочи за 05.12.2012 г.
наказателно дело срещу
48-годишния Анг. П. Цв.
от гр. Велико Търново. Ра-
йонна прокуратура – Бал-
чик, е повдигнала срещу
него обвинение за това, че
на 10.08.2011 г. в с. Кране-
во, община Балчик, в лек
автомобил „Фиат”, парки-
ран на паркинг пред хотел,
е държал акцизни стоки
без бандерол, какъвто се
изисква по закон, а именно
190 броя кутии с цигари с
надпис „stile” и 172 броя
кутии с надпис „Прима Лю-
кс”, на обща стойност 2715
лв., в немаловажни случаи.

Държавното обвинение
посочва, че на 10.08.2012  г.
около 11 ч. на паркинга на
хотел в селото спрял авто-
бус с туристи. Единият от

водачите слязъл, взел чан-
та и оглеждайки се подо-
зрително се насочил към
паркинга с леки автомоби-
ли. Това негово поведение
направило впечатление на
двама полицаи и те решили
да го проверят. Те отишли
до него и му поискали до-
кументите в момент, в кой-
то той отварял вратата на
”Фиат”. Документите по-
казали, че автомобилът е
негов, а през отворената
врата  служителите на реда
видели оставени на задната
седалка стекове с цигари,
които не били с български
бандерол. Полицаите уве-
домили оперативния де-
журен на РУП – Албена,
за констатираното и на мяс-
то пристигнал разследващ
полицай. При извършения
оглед били иззети 19 броя

стека цигари с надпис „stile”,
16 броя стека цигари над-
пис „Прима Люкс” със 160
броя кутии и още 2 броя
стека от същата марка, но
с по 6 кутии в стек. Всички
били запечатани с украин-
ски бандерол. Анг. Цв. об-
яснил, че си купува цига-
рите от Република Украй-
на, където били по-евтини
и с добро качество.

Има ср. образование, ра-
боти, не е семеен, неосъждан е.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ:
По молба на подсъдимия

и след като той призна ви-
ната си и даде съгласие да
не се събират доказател-
ства в хода на съдебното
следствие, Районен съд –
Балчик, допусна делото да
бъде разгледано като сък-
ратено съдебно следствие.
По този ред е определено

наказанието на подсъди-
мия като първоначално на-
ложеното му 1 година ли-
шаване от свобода е нама-
лено с 1/3 и съдът определи
той да изтърпи 8 месеца
лишаване от свобода. Съ-
дът отложи изпълнението
на наказанието с изпитате-
лен срок от 3 години. На-
ред с това наказание Райо-
нен съд – Балчик, му нало-
жи глоба в размер на 2 715
лв., представляващи едно-
кратния размер на пазар-
ната цена на продаваните
стоки - 190 броя кутии
„stile” и 172 броя кутии
„Прима Люкс”. Съдът отне
в полза на държавата кон-
фискуваните цигари, като
постанови след влизане на
присъдата в сила, те да
бъдат унищожени от Аген-
ция „Митници”.

Êðàæáè íà êîìïþòðè, öèãàðè è äðóãè âåùè
Районен съд – Балчик,

разгледа на 06.12.2012 г.
наказателно дело срещу
24-годишните Ил. и В. В.
Ив. и 21-годишния Ив. Кр.
Ив. от гр. Балчик. Районна
прокуратура – Балчик, е
повдигнала срещу тримата об-
винения  за кражби, извър-
шени в различно съучастие.

Ил. В. Ив. е обвиняем
за това, че на 28.10.2010 г.
в гр. Балчик, от магазин за
продажба и сервиз на ком-
пютърна техника, чрез раз-
биване на преграда, здра-
во направена за защита на
имот и след предварителен
сговор с Ив. Ив., е отнел
чужди движими вещи – 6
броя преносими компютри

на обща стойност 5 940 лв.,
собственост на ЕООД от
гр. Балчик, без съгласието
на собственика и с наме-
рение противозаконно да
ги присвои, като деянието
не представлява малова-
жен случай.

Срещу Ил. Ив. е пов-
дигнато и обвинение за то-
ва, че на 09.11.2010 г. в гр.
Балчик, без надлежно раз-
решително е придобил и
държал високорискови
наркотични вещества – 25,
47 грама марихуана и 6,34
грама марихуана, на обща
стойност 190 лв.

Брат му В. Ив. ще отго-
варя за кражби, извърше-
ни на 13.05.2010 г. и на 28.

09.2010 г. в гр. Балчик, при
условие на продължавано
престъпление, от кафе-ав-
томат пред магазин за хра-
нителни стоки и от друг
магазин за хранителни сто-
ки, чрез използване на тех-
ническо средство и разру-
шаване на преграда, здра-
во направена за защита на
имот. Той е обвинен, че е
отнел апарат за връщане
на ресто, метална касета за
оборот от кафе-автомат и
сумата от 105 лв., всичко
на обща стойност 405 лв.
от владението на собстве-
ника на първия обект. От
собственика на втория ма-
газин е взел 65 стека раз-
лични марки цигари, 20 па-

кета от по 50 гр. от три вида
тютюн, два броя пласт-
масови класьори за тютю-
неви изделия и рекламни
цигари на обща стойност
2897,80 лв. Стойността на
откраднато от двата тър-
говски обекта възлиза на
3 302,80 лв.

Ив. Ив. е подсъдим за
кражбата на компютри на
стойност 5 940 лв., извър-
шена след предварителен
сговор с Ил. Ив. и чрез
разрушаване на преграда,
здраво направена за защи-
та на имот.

Ил. Ив. има средно об-
разование, а другите две ли-
ца -основно. Не са семейни.
Само В. Ив. не е осъждан.

Ïëàùàíå íà äúðæàâíà òàêñà ÷ðåç
ÏÎÑ òåðìèíàëíè óñòðîéñòâà

Районен съд – Балчик,
въвежда в експлоатация
от 11.12.2012 г. две ПОС
терминални устройства
за плащане на държавни
такси. Те са поставени в
деловодството и в реги-
стратурата на Районен

съд - Балчик, за да бъдат
достъпни за всички.

Чрез услугата потреби-
телите на съдебни услу-
ги имат възможност да
заплащат всички видове
държавни такси. Тя се
въвежда в улеснение на

клиентите и им дава
възможност те да на-
малят разходите си по
обслужване на плаща-
нето. ПОС терминалите
работят с всички ви-
дове дебитни и кредитни
карти.

Криминална част: Кремена КАПРАЛОВА, РС-Добрич

Âòîðî äåëî çà òðîòîàðíà ïëîù íà “Äâîðåöà”
Окръжен съд – Добрич,

даде ход на въззивното де-
ло, образувано по жалба
на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридс-
ки” срещу решение на
Районен съд – Балчик, по
спор за права върху 20 кв. м
от имот с площ 183 488 кв.
м. при Двореца в Балчик.

С акта си от 17.08.2012
г. първоинстанционният
съд е отхвърлил като нео-
снователен иска на Софий-
ския университет „Св.
Климент Охридски”, при
участието на трето лице
помагач - ДКИ „Културен
център – Двореца”, срещу
ЕТ „ФАЛКО – А. Г.” за ос-
вобождаване и предаване
на площ от 20 кв. м пред
западната фасада на Дво-
реца в Балчик.

Първоинстанционният
съд е установил, че с ре-
шение на Министерския
съвет от 07.04.2011 г. на
ищеца СУ „Св.  Кл. Охли-
дски” е предоставено без-
възмездното управление

на имот – публична дър-
жавна собственост с площ
183 488 кв. м., с изключе-
ние на намиращите се в не-
го сгради.

Община Балчик е разре-
шила на 27.06.2011 г. на
третото лице по делото –
ДКИ „КЦ Двореца” поста-
вяне на преместваеми обе-
кти върху общо 102 кв. м .
Собственикът на премест-
ваемия обект ЕТ „ФАЛКО
– А. Г.” го е поставил вър-
ху спорната по делото
площ. Това е сторено въз
основа на договор за наем
върху площ от 20 кв. м ме-
жду него и ДКИ „КЦ Дво-
реца” от 01.04.2011 г.

Районен съд – Балчик, е
приел че по смисъла на За-
кона за устройство на те-
риторията преместваеми-
ят обект, поставен върху
претендираната площ, е
самостоятелен обект. Сле-
дователно той влиза в ос-
тавените за безвъзмездно
управление на Министер-
ството на културата за ну-

ждите на ДКИ „КЦ Дво-
реца” сгради. ЕТ „ФАЛКО
– А. Г.” не е собственик на
застроената и прилежата й
площ, а наемател по склю-
чения договор между него
и третото лице ДКИ „КЦ
Двореца”. С тези аргументи
Районен съд – Балчик, е отх-
върлил като неоснователен
иска на висшето училище.

СУ „Св. Кл. Охридски”
обжалва това решение
пред въззивния съд като
посочва, че по делото са
допуснати процесуални
нарушения, а при постано-
вяване на решението зако-
нът не е приложен правил-
но и то е необосновано.
Оспорва се статутът на по-
стройката като премества-
ем обект или строеж по
смисъла на Закона за уст-
ройство на територията.
Възразява се, защо първо-
инастниционният съд при-
ема за идентични понятия-
та „сгради в поземления
имот”, върху които Мини-
стерството на културата е

дадено право на управле-
ние с решението на Ми-
нистерския съвет, и пре-
местваем обект. Висшето
училище посочва, че
предмет на наемния дого-
вор е тротоарната площ,
а не преместваемия обект.
Акцентира се, че съоръ-
женията в имота не са из-
ключени от правата, пре-
доставени на СУ „Св. Кл.
Охридски” и т.н.

ЕТ „ФАЛКО – А. Г.” и
ДКИ „КЦ „Двореца” ос-
порват въззивната жалба и
искат Окръжен съд – Доб-
рич, да потвърди решени-
ето на първата инстанция.

Днес въззивният съд
прецени, че за изясняване
на делото е необходимо да
бъде допусната съдебно-
техническа експертиза, ко-
ято да уточни вида на пос-
тройката, начина на заст-
рояване върху спорния
терен, заема ли постройка-
та част от тротоарното
право и други. Делото е
отложено за 23.01.2013 г.

 38-ãîäèøåí ïîëèöàé - çàäúðæàí
Окръжен съд – Добрич,

взе мярка за неотклонение
задържане под стража на
38-годишния Иван Г. П. от
гр. Добрич. Той е разслед-
ван по обвинение за това,
че на 27.11.2012 г. около 14
ч. в гр. Добрич, в качество-
то си на длъжностно лице –
полицейски орган – поли-
цай в Първо РУ „Полиция”
в гр. Добрич, е поискал и
приел дар – 200 лв., които
не му се следват, за да не из-

върши действие по служба.
Окръжен съд – Добрич,

след като взе предвид пред-
ставените по делото дока-
зателства и становищата на
страните, намери, че срещу
Иван П. е повдигнато обви-
нение за тежко умишлено
престъпление, което се на-
казва с лишаване от свобо-
да. Съдът обърна внима-
ние, че разследването сре-
щу него е в начален етап,
но от събраните до момен-

та материали може да се на-
прави обосновано предпо-
ложение за авторство на де-
янието. Предвид етапа на
разследването съдът нами-
ра, че е налице реална опа-
сност 38-годишният да из-
върши друго престъпление
като въздействие на свиде-
тели по разследването. Съ-
дът прецени, че при по-ле-
ка мярка за неотклонение
съществува възможност той
да се укрие. С тези мотиви

Окръжен съд – Добрич, на-
мери, че настоящия начален
етап на разследване, единс-
твената адекватна мярка за
неотклонение спрямо Иван
П. е задържането му под
стража.

Той има средно
образование, семеен е,
работи, не е осъждан.

Актът на Окръжен съд –
Добрич, подлежи на
обжалване и протест пред
Апелативен съд – Варна.

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

слънчеви очила на атрактивни 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
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