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На 17.12.2012 г. Районен

съд – Балчик, даде ход на
наказателно  дело  срещу
35-годишния В. Ц. – граж-
данин на Република Косо-
во.  Районна  прокуратура
–  Балчик,  е  повдигнала
срещу  него обвинение  за
това, че на 14.08.2009 г. в
курортен  комплекс  в  об-
щина  Балчик, в  градинка
пред хотел,  в близост  до
паркинг, е причинил на 29-
годишен тогава гражданин
на Горна Оряховица сред-
на  телесна повреда, изра-
зяваща се в увреждания в
лявата слепоочна област и
изпадане в безсъзнателно
състояние,  веднага  след
нанасяне на удара, което е
обусловило  разстройство
за  здравето,  временно
опасно за живота.

Държавното  обвинение
посочва  в  обвинителния
акт, че на 13.08.2009 г. под-

съдимият и негов приятел,
двамата  от гр.  Прищина,
пристигнали на почивка в
добруджански курорт. Ве-
черта те посетили дискоте-
ка, където се забавлявали
до 03 ч. на 14.08.2009 г. и
употребили  алкохол.

По  същото  време  по-
страдалият гражданин  на
Горна Оряховица бил в за-
ведението с компания и съ-
що  употребили  алкохол.
Около 03 ч. те тръгнали да
се прибират и минали през
паркинга на хотел, където
била паркирана колата на
В. Ц. Повлиян от алкохола
член на компанията от Ве-
лико Търново започнал да
се качва по капаците и та-
ваните на паркираните ав-
томобили. Това било забе-
лязано  от  подсъдимия,
който  също  се  прибирал
към хотела си. Той се под-
разнил, че търновчанинът

се  катери по  колата  му  и
му направил забележка на
английски език.  Двамата
започнали  да  се  карат  и
дърпат. 29-годишният мъж
от  Горна  Оряховица  бил
свидетел на разправията и
се притекъл на помощ, но
отношенията им прерасна-
ли  в  сбиване.  Вторият
гражданин  на  Прищина
също  се  намесил,  за  да
разтърве биещите се. В. Ц.
отишъл до колата си, взел
отвертка и  с нея  нанесъл
удар  на  пострадалия  29-
годишен  в  областта  на
лявото  слепоочие.  В  ре-
зултат на този удар мъжът
от  Горна Оряховица  пад-
нал на  земята, лежал без
реакции, а от лявата част
на главата му течала кръв.
Велитърновчанинът  ока-
зал първа помощ на прия-
теля си, но той не дошъл в
съзнание преди пристига-

нето на медицински екип.
Пострадалият бил отведен
в МБАЛ-Добрич,  където
бил опериран. Представе-
ната  по  делото  съдебно-
медицинска експертиза по-
казва,  че  той  е  получил
увреждания  в лявата  сле-
поочна област, които пред-
ставляват  нараняване,
проникващо в  черепната
кухина и създаващо връз-
ка между нея и външната
среда.  Изпадането в  без-
съзнание, веднага след на-
насяне на удара, е обусло-
вило разстройство на здра-
вето,  временно  опасно  за
живота, което е средна те-
лесна повреда.

При  сбиването  В.  Ц.
паднал на земята и е полу-
чил счупване на лакетната
кост на лявата ръка, което
е средна телесна повреда.

Той не е семеен е, нe е
осъждан.

2 ãîäèíè çàòâîð çà êðàäåö íà ïàðè è ìåòàëè
Наказание 2 години ли-

шаване  от  свобода  при
строг режим в затвор от за-
крит тип наложи Районен
съд  –  Балчик,  23-годиш-
ния Д. С. Д. от гр. Балчик.
Той бе признат за виновен
в това, че на 07.10.2011 г.
и  на  15.02.2012  г.  в  гр.
Балчик,  в  условията  на
„опасен  рецидив”,  след
предварителен  сговор  с
други  три  лица  е  отнел
800 лв. и метални изделия
на стойност  22,50 лв.,  от
владението на двамата им
собственици,  без  тяхно
съгласие  и  с  намерение
противозаконно  да  ги
присвои.

Районен  съд –  Балчик,
допусна делото да протече
като  съкратено  съдебно
следствие  по  молба  на
подсъдимия  и  след  като
той  призна  вината  си  и
фактите по обвинителния
акт. По този ред е постано-
вено наказанието му, като
първоначално  наложено-
то му 3 години лишаване

от свобода  при строг  ре-
жим е намалено с 1/3 и оп-
ределено  той да  изтърпи
2 години лишаване от сво-
бода  при  строг  режим  в
затвор от закрит тип.

Съдът групира това на-
казание  с наложеното му
с влязла  в сила  на 27.03.
2012 г. присъда наказание
2 години лишаване от сво-
бода при строг режим. Той
е осъден за кражба, извър-
шена при опасен рецидив.

Съдът постанови той да
изтърпи най-тежкото нака-
зание 2 години лишаване от
свобода при строг режим.

Пресцентърът  припом-
ня, че според обвинител-
ния  акт  подсъдимият  и
един от собствениците би-
ли добри познати. През м.
октомври миналата година
Д. С. Д.  е бил на гости в
апартамента  му  в  гр.
Балчик и  видял къде  по-
страдалият  съхранявал
парична сума.

На 07.10.2011 г., докато
собственикът отсъства от

дома  си,  той  проникнал
вътре.  Подсъдимият  се
покатерил по скеле на фа-
садата на блока до нивото
на  апартамента  и  през
счупено  стъкло  отворил
прозорец, през който вля-
зъл. Взел 400 лв. и излязъл
по  същия  начин.  Проиг-
рал  парите  в  зала  за  ха-
зартни игри. След това се
върнал  в  апартамента  на
пострадалия и  извършил
кражба  на  още  400  лв.
Д.С.Д.  отново  отишъл  в
залата за хазартни игри и
заложил  откраднатата
сума. По време на престоя
там пострадалият му поз-
вънил и го попитал защо е
извършил кражбата. Д.С.Д.
отрекъл и обяснил, че па-
рите  са  му  изпратени  от
близки извън страната.

На 15.02.2012 г. той се
срещнал с приятелката си
и с още две лица и се наго-
ворили да извършат краж-
ба на железа от разрушен
строителен обект по край-
брежната алея  в гр.  Бал-

чик. По пътя натам един
от  придружаващите  го
споделил, че  е видял ме-
тални релси в бившето лят-
но кино в града. Четири-
мата отишли да проверят
и  видели  метална  релса,
забита в почвата. Издър-
пали я и я изнесли в непо-
средствена  близост  до
обекта. След това  подсъ-
димият и същият придру-
жаващ го, посетили бивша
дискотека в непосредстве-
на близост до киното и из-
вършили  кражба  на  ме-
тални изделия.

Когато  се върнали  при
останалите  пристигнали
полицейски  служители  и
ги задържали.

Вещите,  предмет  на
престъплението, са възста-
новени на собственика.

Д.С.Д.  има  начално
образование, не е семеен,
безработен е, многократно
е осъждан.

Присъдата подлежи  на
обжалване и протест пред
Окръжен съд – Добрич.

Ãîäèíà è ïîëîâèíà ëèøàâàíå îò
ñâîáîäà çà 24-ãîäèøåí áàë÷èêëèÿ
Наказание 1 година и 6

месеца  лишаване от  сво-
бода  при  първоначален
строг  затворнически  ре-
жим  ще  изтърпи  24-го-
дишния Ив. Кр. Ив. от гр.
Балчик. Днес Районен съд
–  Балчик,  одобри  склю-
ченото  между него и  Ра-
йонна  прокуратура  –
Балчик,  споразумение  за
решаване на наказателното
му  дело  в  досъдебното
производство.

По  силата  на  споразу-
мението той е признат за
виновен  в това,  че на  23
срещу  24 април 2012 г.  в
с.  Рогачево, община Бал-
чик,  чрез повреждане  на

прегради,  здраво  напра-
вени за защита на имот –
изкъртване на монетник от
кафе  машина,  поставена
пред магазин за хранител-
ни стоки е отнел 60 лв. на
монети  от  владението  на
собственика на търговския
обект, без негово съгласие
и  с  намерение  противо-
законно  да  ги  присвои,
като деянието е извършено
в  условията  на  опасен
рецидив.

Ив. Ив.е осъждан  през
2007 г. и през 2011 г. за краж-
би и  е търпял  ефективно
наказание.  Той има основ-
но образование,  безрабо-
тен е, не е семеен, осъждан е.

 Районна прокуратура  -
Балчик, посочи, че причи
нените с престъплението
щети са възстановени, за-
това  няма  пречка  спора-
зумението  да бъде  одоб-
рено.  То  не  противоречи
на закона и морала.

Районен  съд –  Балчик,
одобри постигнатото меж-
ду Ив.  Ив. и  държавното
обвинение  споразумение,
след като той заяви, че се
признава за виновен, доб-
роволно е подписал доку-
мента и приема последици-
те у на влязла в сила при-
съда.  Съдът прекрати  на-
казателното производство
срещу  него.

ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÏÎÊÀÍÀ
çà ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòè

Предмет на поръчката: “Предоставяне на застрахователни услуги за
нуждите на Община Балчик, разделени в обособени позиции”

Краен срок за получаване на оферти: 19.12.2012 г.
Лице за приемане на офертите - Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 20.12.2012
година  (четвъртък)  от 09.00  часа,  в  залата  на  общинска
администрация,  първи  етаж,  ще  се  проведе  заседание  на
общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1.  Предложение  за  промяна  в  Наредбата  за  определяне

размера на местните данъци на територията на Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
2.  Предложение  за  приемане  на  нова  Наредбата  за  определянето  и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
3. Предложение за одобряване пазарна оценка за учредяване право на

пристрояване  от  9  м2  за  тераса,  към  апартамент  с  идентификатор
02508.77.46.1.1 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
 4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик

и “Жук Лимитид” ЕООД гр. София, по отношение на ПИ № 02508.1.177 по
кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. “Изгрев”

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
5.  Предложение  за  утвърждаване  на  актуализиран  списък  на

педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини,
които имат право на транспортни разходи.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
6. Предложение за удължаване срока за погасяване на банков кредит от

община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
7. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД
8. Разни

Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик

Ïîêàíà çà çàñåäàíèå íà ÎáÑ-Áàë÷èê

Ïðåäè 69 ãîäèíè

На 20 декември 1943 г.
стотици  американски
самолети летят към Со-
фия  да  хвърлят  своя
смъртоносен товар. На-
шите летци-изтребители
са вдигнати на тревога.
Задачата им е да прес-
рещнат далеч извън Со-
фия американската въз-
душна армада и атаку-
вайки ги, да им нарушат
бойния строй, да ги раз-
пръснат и не  допускат
масова бомбардировка
над София. Между изле-
телите наши пилоти из-
требители  да  защитят

София е и поручик Ди-
митър Списаревски, до-
бруджанския орел.

Поручик Списаревс-
ки излита за първи и по-
следен въздушен бой с
вражеските  самолети.
Издигнали се на 7000 м.
височина  край  Долни
Пасарел, виждат летя-
щата американска въз-
душна  армада летят  в
строй  като  за  парад.
Българските  летци  се
впускат в атака. Падат
няколко  американски
самолета. Списаревски
сваля един самолет. От-

ново се впуска в атака.
Насочва  се  към  само-
лета, водещ и команд-
ващ американската въз-
душна армада. Натиска
спусъка на оръдието и
картечниците, но изст-
рел не последва. Боеп-
рипасите са се свърши-
ли.  Още  при  първата
атака, в която той сваля
един самолет. Няма бо-
еприпаси, но нима  ще
пусне ненаказано, и то
командващия  армада-
та, да бомбардира Со-
фия? Не, с цената на жи-
вота си да спаси стоти-
ци  софиянци  и  жили-
ща, той извършва таран
– врязва се със самоле-
та  си  в  американския
командирски  самолет,
който  експлодира.  От
експлозията пострадва
съседната до него аме-
риканска машина. Во-
дачът на армадата е сва-
лен. Американския бо-
ен  строй  е  нарушен.

Много самолети хвър-
лят бомбите  си из ни-
вите и се връщат обра-
тно в базите си в Ита-
лия. Единични самоле-
ти стигат над София и
пускат бомбите си. Бъл-
гарските летци – пило-
ти изпълняват бойната
си  задача  с  цената  на
скъпи жертви. Една от
скъпите жертви, подне-
сена под олтара на оте-
чеството,  е  поручик
Списаревски. На 20 де-
кември 1943 г., на 27 го-
дини  загива  поручик
Димитър Списаревски
– наречен живата тор-
пила. Посмъртно той е
произведен в чин капи-
тан, а преди 3 години –
в чин полковник.

На тоя ден, не само ле-
тците, но и всички, да
сведем  глава  за  почит
пред паметта  на  героя
Димитър Списаревски.

Мильо ЙОЧЕВ,
стария войн

Ïðåäè 125 ãîäèíè

На  16  декември
1887 г. в Бургас се
ражда първият бъл-
гарски  боен  летец
поручик  Христо

Топракчиев.  На  19
октомври  1912  г.,
26-годишния пилот
поручик Хр. Топра-
кчиев  при  полет

над турските пози-
ции  при  Одрин    е
смъртно  ранен,  а
самолетът му – Мо-
ноплан „Блерио” се
разбива  близо  до
летището край Му-
стафа  паша  (Сви-
ленград).

Той е първият во-
енен  боен пилот  и
първата  жертва  на
българската  и  све-
товната  военна
авиация.

Да  преклоним
глава пред неговия
достоен живот!

Мильо Йочев,
стария войн




