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Äúðæàíå íà àêöèçíè ñòîêè
Районен съд – Балчик,

разгледа на 27.12.2012 г.
предложеното от Районна
прокуратура – Балчик,
споразумение за решава-
не в досъдебното произ-
водство по наказателното
дело срещу 48-годишния
Т. П. Т от гр. Варна.

С подписаното с про-
куратурата споразуме-
ние той се признава за ви-
новен в това, че на
12.12.2012 г. в гр. Балчик,
в лек автомобил „Форд
транзит” е държал акци-

зни стоки без бандерол,
когато такъв се изисква
по Закона за акцизите и
данъчните складове. Той
е държал 150 броя кутии
с цигари марка
„BOHEMI nouveau” – 80
мм, на обща стойност
1125 лв. Случаят е нема-
ловажен, уточнява дър-
жавното обвинение.

Районна прокуратура –
Балчик предлага за извър-
шеното престъпление на Т.
Т. да бъде наложено нака-
зание 5 месеца лишаване от

свобода с 3 години изпи-
тателен срок.

Т. Т. е декларирал, че е
съгласен с постигнатото
споразумение и се отказ-
ва от по-нататъшно разг-
леждане на делото по об-
щия ред.

Той има средно образо-
вание, не е семеен, не е
осъждан.

Ако бъде одобрено от
Районен съд – Балчик, спо-
разумението ще има пос-
ледиците на влязла в сила
присъда.

Íåïðàâîìåðíî ïîëçâàíå íà âîäà
Наказание пробация с

две пробационни мерки за
срок от 6 месеца наложи
Районен съд – Балчик, на
50-годишния Л. Б. М. от
с. Кранево, община Бал-
чик. Съдът одобри днес
сключеното между него и
Районна прокуратура –
Балчик, споразумение за
решаване на делото му в до-
съдебното производство.

Със споразумението той
се признава за виновен в то-
ва, че за периода от 22.03.

2012 г. до 30.05.2012 г. в с.
Кранево, община Балчик,
сам е осъществил неправо-
мерно присъединяване към
водоснабдителната система,
собственост на оператора
„ВиК” ЕООД – Добрич, с ко-
ето е създал условия за не-
пълно отчитане на потребе-
ното количество вода.

За това деяние Л. М. е на-
казан със задължителна ре-
гистрация по настоящ адрес
за срок от 6 месеца и със за-
дължителни периодични

срещи с пробационен слу-
жител за същия период.

Районен съд – Балчик,
одобри подписаното меж-
ду него и Районна проку-
ратура – Балчик, споразу-
мение, след като Л. М. се
призна за виновен и зая-
ви, че доброволно го е по-
дписал и разбират после-
диците му на влязла в си-
ла присъда.

Той има полувисше
образование, семеен е, не
е осъждан.

Øîôèðàíå ñëåä óïîòðåáà
íà íàðêîòèöè

Районен съд – Балчик,
разгледа на 08.01.2013 г.
предложено от Районна про-
куратура – Балчик, спора-
зумение за решаване в до-
съдебното производство на
наказателно дело срещу 24-
годишния Д. К. М. от с. Ро-
гачево, община Балчик.

По силата на сключено-
то с Районна прокурату-
ра – Балчик, споразумение
Д. М. се признава за вино-
вен в това, че на 06.08.2012

г. в с. Кранево, община
Балчик, е управлявал лек
автомобил „Опел Кадет”
след употреба на наркоти-
чни вещества, установено
по надлежния ред. За из-
вършеното престъпление
се иска на Д. К. да бъде на-
ложено наказание проба-
ция с две пробационни
мерки – задължителна ре-
гистрация по настоящ ад-
рес за срок от 8 месеца и
задължителни периодични

срещи с пробационен слу-
жител за същия период.

Д. К. декларира, че е съ-
гласен с постигнатото спо-
разумение и се отказва от
по-нататъшно разглеждане
на делото по общия ред

Той има основно обра-
зование, не е семеен, без-
работен е, осъждан.

Ако бъде одобрено от Ра-
йонен съд – Балчик, споразу-
мението ще има последиците
на влязла в сила присъда.

- На 8 януари около
16:00 часа след получен
сигнал, е извършена
проверка на частен дом
в град Балчик. В хода на
проверката са открити

Öèãàðè áåç áàíäåðîë
2000 къса цигари без
бандерол от марката
“BOHEMI”. По случая е
започнато бързо поли-
цейско производство по
описа на РУП Балчик.

- На 9 януари в 02:45
часа в РУП Каварна е
получено съобщение
за извършена кражба от
лек автомобил, парки-
ран на територията на
град Каварна. Установе-
но е, че за времето от
21:00 часа на 08 януари

Êðàæáà â Êàâàðíà
до 02:45 часа на 9 януа-
ри, неизвестен извър-
шител е отнел мъжка
чантичка със сума пари
и CD плейър. По случая
се работи в условията
на досъдебно произво-
дство по описа на РУП
Каварна.

Окръжен съд – Добрич,
разгледа предложение на
Пробационен съвет при
Районен съд – Каварна, за
частична замяна на нака-
зание пробация на 19-го-
дишния Станимир К. Ст.
от гр. Каварна.

На 22.03.2012 г. той е
признат за виновен в то-
ва, че в периода януари –
октомври 2011 г. в гр. Ка-
варна, в условията на
продължавано престъпле-
ние и след предварителен
сговор с други две лица,
чрез разрушаване на пре-
гради здраво направени за
защита на имоти и чрез из-
ползване на лек автомо-
бил, е извършил 9 краж-
би на велосипеди и краж-
ба на CD-плеър и флаш
памет, всичко на обща
стойност 1320 лв. Стани-
мир Ст. е наказан с три
пробационни мерки – за-
дължителна регистрация
по настоящ адрес за срок
от 8 месеца, задължителни
срещи с пробационен слу-
жител за същия период и
безвъзмезден труд в полза
на обществото в размер на
100 часа за 1 година.

Той е започнал да изпъл-
нява наказанието на
30.03.2012 г., след което е
допуснал 14 нарушения
на първата пробационна
мярка и не се е явил на 5
срещи по втората. За реа-
лизиране на третата про-
бационна мярка било
сключено споразумение
между Станимир Ст. и об-
щина Каварна, като му бил

Óñëîâíî ëèøàâàíå
îò ñâîáîäà

определен обект Обред-
ния дом в Каварна. Той не
е отработил нито час с
обяснение, че имал рабо-
та. Пробационният съвет
уточнява, че неизтърпя-
ната част от наказанието е
общо 20 дни. Според инс-
пекторите младежът съз-
нателно и умишлено е на-
рушавал изпълнението на
наказанието и няма жела-
ние да го изпълни докрай.

Пробационният съвет
на Каварна поиска съдът
да замени неизпълнената
част от наказанието с 10
дни условно лишаване от
свобода с изпитателен
срок от 3 години. Те мо-
тивират предложението си
с младата възраст на осъ-
дения и с факта, че няма
други осъждания.

Представителят на Ок-
ръжна прокуратура – До-
брич, подкрепи искането
и заяви, че са налице ос-
нования за определяне на
условно наказание на Ста-
нимир Ст.

Адвокатът му помоли
да бъде определен мини-
мален срок за отлагане на
изтърпяването на наказа-
нието. Според него усло-
вното наказание ще има по-
добър възпитателен ефект,
докато евентуална ефекти-
вна присъда би се отрази-
ла негативно на психиката
на младия човек.

Окръжен съд – Добрич,
ще обяви решението си в
законния 30-дневен срок.

Станимир Ст. има средно
образование, не е семеен.

Ïèÿí îò Îáðî÷èùå
çàä âîëàíà

Районен съд – Балчик, ще
разгледа на 10.01.2013 г.
предложено от Районна
прокуратура – Балчик, спо-
разумение за решаване в
досъдебното производство
на наказателно дело срещу
27-годишния А. М. Д. от с.
Оброчище, община Балчик.

По силата на сключено-
то с Районна прокурату-
ра – Балчик, споразуме-
ние, А. Д. се признава за
виновен в това, че на
27.12.2012 г. в 02,40 ч. по
улица в с. Оброчище е уп-
равлявал лек автомобил
„АУДИ” с концентрация
на алкохол в кръвта си над
1,2 на хиляда – 1,39 про-
мила, установено по над-

лежен ред с протокол за
химическа експертиза за
определяне на концентра-
цията на алкохол или дру-
го упойващо средство в
кръвта. За извършеното
престъпление се иска на А.
Д. да бъде наложено нака-
зание 3 месеца условно
лишаване от свобода с 3
години изпитателен срок.

А. Д. декларира, че е
съгласен с постигнатото
споразумение и се отказ-
ва от по-нататъшно разг-
леждане на делото по об-
щия ред

Ако Районен съд – Бал-
чик, одобри споразумени-
ето, то ще има последиците
на влязла в сила присъда.

Îòñòðàíÿâàíåòî íà
íà÷àëíèê íà îòäåë â

îáùèíà Êàâàðíà
Окръжен съд – Добрич,

отказа да уважи жалбата
на Десислав Костов от гр.
Каварна срещу наложена-
та му мярка за процесу-
ална принуда „отстранява-
не от длъжност”.

37-годишният мъж е
временно отстранен от за-
емания от него пост „на-
чалник на отдел ТУС в об-
щина Каварна” във връз-
ка с воденото срещу него
досъдебно производство.
На 03.09.2011 г. му е пов-
дигнато обвинение за това,
че като длъжностно лице е
използвал служебното си
положение, за да набавя за
себе си или за другиго про-
тивозаконна облага. На
08.09.2011 г. Окръжен съд
– Добрич, му наложи мяр-
ката за процесуална при-
нуда, която Костов иска да
бъде отменена.

Защитникът му изтъкна,
че той търпи мярката про-
дължителен период от
време, през който са иззе-
ти всички необходими на
разследването документи
и са разпитани свидетели-
те от служебното и лично-
то му обкръжение. Адво-
катът смята, че прокура-
турата не посочва конкре-
тни данни, как подзащит-
ният му би могъл да пов-
лияе на разследването.

Държавното обвинение
намери искането за неос-
нователно, тъй като Костов
е обвиняем в качеството
му на длъжностно лице, а
досъдебното производст-
во срещу него не е прик-
лючило. Според прокуро-
ра, той може да създаде
пречки за обективното и
пълно изясняване на обс-
тоятелствата по делото.

Окръжен съд – Добрич,
установи, че Костов е прив-
лечен да отговарят за тежко
умишлено престъпление,
което се наказва с лишаване
от свобода за повече от 3
години. При налагането на
мярката за процесуална
принуда, е било отчетено, че
той е заемал длъжност на-
чалник отдел ТУС към Ди-
рекция „Устройство на те-
риториалната собственост и
туризма и икономическата
дейност”. Съдът е преценил
мястото на длъжността му в
йерархичната структура на
общинската администрация.
Тези обстоятелства са мо-
тивирали съдебния състав
да приеме, че съществува
хипотетична възможност
обвиняемите да повлияят
на показанията на свиде-
тели по делото, които ра-
ботят в същата админист-

рация и по този начин да
бъде осуетено събирането
на доказателства.

Настоящият съд взе пре-
двид, че предстои приклю-
чване на разследването
срещу Костов и не са нас-
тъпили нови обстоятелства,
които да обосноват измене-
ние на мярката за процесу-
ална принуда. Съдът нами-
ра, че не е отпаднала опас-
ността 27-годишният да по-
влияе на разследването по-
средством контакта му със
свидетелите в общинската
администрация. С тези ар-
гументи съдът отказа да
уважи искането на Костов.
Определение на Окръжен
съд – Добрич, подлежи на
обжалване в 3-дневен срок.

Десислав Костов е на 36
години, живее в Каварна,
има висше образование,
семеен е.

×åðâåíîãóøàòà ãúñêà
íå å çàñòðàøåíà

В писмо от 13 де-
кември 2012 г. Мини-
стерството на околна-
та среда и водите ка-
ни Националното ло-
вно-рибарско сдру-
жение на работна сре-
ща във връзка с про-
ект за ограничаване
на лова на водопла-
ващ дивеч в района на
Д у р а н к ул а ш ко т о ,
Шабленското и Езере-
цкото езеро. В писмо-
то се казва: „... С ог-
лед опазването на во-
доплаващите птици в
района на Дуранкула-
шкото, Шабленското
и Езерецкото езеро,
Министерството на
околната среда и во-
дите и Министерство-
то на земеделието и

храните планират да
ограничат лова в то-
зи район в периода 1
януари – 28 февруа-
ри,  със заповед по
чл.42, ал. 1 от Закона
за биологичното раз-
нообразие…”

Планираната работна
среща трябваше да се
състои на 20 декемв-
ри, 2012 г. от 13. 00 ч.
в Конферентната зала
на Изпълнителната
агенция по горите. Ро-
вно-рибарските сдру-
жения от Черноморс-
кия регион са против
издаването на такава за-
повед, която цели огра-
ничаването на правото
на лов в региона. Това
ще засегне над 5 000
местни ловци и много
други български и чу-
ждестранни ловци, ло-
вуващи в района.

Съгласно действа-
щото законодателство
в региона има създа-
дени 2 защитени тери-
тории – „Дуранкулаш-
ко езеро” Зап. №РД –
786/15.08.2002 г. с
площ 446, 54 ха. План

за управление, утвър-
ден с Зап.№РД – 1225/
11.12.2002 г. и „Шаб-
ленско езеро”, Зап.
№31/ 24.01.1995 г. с
площ 531, 24 ха, план
за управление, утвър-
ден със Зап №РД –
167/26.02.2004 г.

До сега  ловците
стриктно спазват за-
браните и разбират
предназначението на
тези защитени тери-
тории. Нещо повече
– ЛРД „Шабла” ра-
боти съ вм естно с
БД ЗП по проект
„Опазване на зиму-
ващата популация на
световно застраше-
ната червеногуша гъ-
ска”,  NO LIFE 09 /
NAT/BG/000230, фи-
нансиран по програ-
ма „LIFE+” на Евро-
пейската комисия.

Поради това, не ви-
ждаме никаква причи-
на за допълнително ог-
раничаване на лова в
региона. Това си дейс-
твие изразяваме и с по-
дписка.

Красимир КУНЕВ

Ñïåöèàëèçèðàíàòà áîëíèöà “Òóçëàòà” â
Áàë÷èê, êîÿòî ïðèåìà äåöà ñ öåðåáðàëíà

ïàðàëèçà, âå÷å ðàçïîëàãà ñ íîâà àïàðàòóðà
çà èäâàùèÿ ñåçîí, ñúîáùàâà ÁÒÀ.

По думите на уп-
равителя на болни-
цата  д-р  Камелия
К ир чева  пъ рв ит е
пациенти ще бъдат
посрещнати в сре-
дата на месец март.
Лечебното заведе-
ние вече има апарат
за магнитотерапия.
Той служи за  из -
вършването на про-

цедури на  деца  с
болести на опорно-
двигателния апарат.

Освен това болни-
цата е закупила и
нов комбиниран апа-
рат за раздвижване
на глезенната става
и на малките стави
на ръцете.

През 2013 г. здрав-
ното заведение очак-

ва да го посетят по-
вече пациенти по про-
грами на Национал-
ния осигурителен ин-
ститут за профилакти-
ка и рехабилитация.
Това ще се случи,
благодарение на фак-
та, че половината от
легловата база е мо-
дернизирана.

В 15 стаи ще имат

климатици, телевизо-
ри, самостоятелни са-
нитарни възли и нов
кухненски блок. Тех-
ният ремонт започна
още миналата година.

До края на януари
болницата трябва да
сключи и договор с На-
ционалната здравноо-
сигурителна каса

Balchik.com




