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Апелативният  съд  във
Варна потвърди най-тежка-
та  мярка  за  процесуална
принуда спрямо Стоян Сте-
фанов от Балчик. 26 годиш-
ният мъж е привлечен като
обвиняем по досъдебно про-
изводство на полицейското
управление в Балчик за то-
ва, че на 16 януари тази го-
дина в родния си град нап-
равил опит да убие 34-годи-
шния Ивайло Георгиев, съ-
общи пресцентърът на съда.

В началото на март Ок-
ръжният съд в Добрич  е
отказал да уважи молба-
та на обвиняемия и да из-
мени мярката му за неот-
клонение  от „задържане
под стража” в по-лека, и
това определение бе пот-
върдено от втората съде-
бна инстанция.

Припомняме, че във фа-
талния ден Стефанов запо-
чнал да се черпи с прияте-
ли от обед. Към групата се

присъединил  и  Ивайло.
Изпитият алкохол отклю-
чил  неочаквана  агресия.
Според обвиняемия пост-
радалият  многократно го
обиждал с думи. Напреже-
нието ескалирало и Стоян
пробол с  нож гърдите на
Ивайло. Сигналът за тяло-
то му бил получен на тел.
112 и само бързата намеса
на   лек ари   от  МБАЛ
„Св.Марина”  във  Варна
спасили живота на постра-
далия.  Първоначалният
арест на Стефанов е едва
на 19 януари тази година,
защото в продължение на
три дни той се укривал.

Апелативният  съд  във
Варна споделя извода на до-
бричките магистрати за на-
личието на обосновано пре-
дположение, че Стоян е из-
вършител на престъпление-
то. В тази насока са събрани
достатъчно гласни свидетел-
ства и материали. Въпреки,

че защитата му настоява за
преквалификация на обви-
нението от опит за убийст-
во в причиняване на телес-
на повреда, и този съд счи-
та, че няма никакви основа-
ния за промяна на първона-
чалната мярка за неоткло-
нение. Престъплението е те-
жко по смисъла на закона, а
наказанието е от 10 до 20 го-
дини затвор. Този факт мо-
тивира съда за извода, че ако
е на свобода Стоян може да
се  укрие  от  наказателно
преследване или да се опита
да окаже въздействие вър-
ху неразпитани още свиде-
тели, а с това да извърши и
ново престъпление.

Определението на Вар-
ненския апелативен съд, с
което се потвърждава аре-
ста  на  Стоян  Стефанов,
разследван  затова,  че  се
опитал да убие свой съгра-
жданин от Балчик не под-
лежи на обжалване.

 

На 01 март, в РУ Балчик е получено съобщение от М.Д. (50 г.), служител във фирма „Енерго про мрежи” АД
за констатирано незаконно  присъединяване към електропреносната мрежа в гр.Балчик.  При посещение на
местопроизшествието  е  установено,  че  в  частен  дом  С.Д.,  на  52  г.  от  с.гр.  е  осъществил  неправомерно
присъединяване към електропреносната мрежа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 01 март, в РУ Балчик е получено съобщение от оператор на СОД Албена, че в 21:18 часа на същата дата е
получен сигнал за нарушение от трафопост към помпена станция „Македонка” в землищато на с.Гурково, собственост
на Напоителни системи гр.Каварна. М.Д. (50 г.), като екипа е констатирал на място срязани кабели. При посещение
на местопроизшествието е установено, че неизвестни лица се направили опит за кражба на три броя кабели тип
ШПКТ, които са издърпани изпод земята. По случая е образувано досъдебно производство.

На 29 февруари, в РУ Каварна е получено съобщение от К.К. (33 г.), служител във фирма „Енерго про мрежи”
АД за констатирано незаконно присъединяване към електропреносната мрежа в с.Камен бряг. При посещение на
местопроизшествието е установено, че в частно жилище в същото село П.А., на 60 г. от гр.София е осъществил
неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 11 март, след проведени ОИМ във връзка с противодействието на разпространението на акцизни стоки без
бандерол, служители на РУ Балчик при проверка на търговски обект намират общо 4 пликчета, всяко по 250 гр.,
с общо тегло 1 кг., съдържащи тютюн, необлепени с акцизен бандерол. Установено е, че същите са собственост на
продавач-консултанта в обекта, предадени с протокол за доброволно предаване.

На 11 март, в 06:42 часа, в РУ Балчик  е получено съобщение по телефона от М.Р., на 31 г., за това, че за времето
от 19:00 ч. на 10.03. до 06:00 ч. на 11.03.16 г. неизвестен извършител противозаконно е отнел собствения й л.а.
„БМВ 330 ХД”, 2008г., бял на цвят, с ТХ регистрация, паркиран пред дома й в гр.Балчик. Автомобилът е обявен
за общодържавно издирване. По случая е образувано  досъдебно производство.

Êðèìèíàëíè íîâèíè

РУ - Тервел издирва лицето Георги Стоянов Тодоров от гр. Тервел
с мярка „ установяване на адрес и уведомяване на близките му” ,във връзка с

Молба от снаха му, за това, че е напуснал дома си  на 12.02.2016г.и към момента е в
неизвестност.

Същият е обявен за „Общодържавно издирване”.
Проведени са множество ОИМ, но не е открит.
Описание на лицето - видима възраст - 80-85 год.; ръст 150-160 см; телосложение

слабо; очи- кафяви  ; коса - права, бяла- къса; облечен с износена зелена ватенка,
тъмно червен панталон, шапка тип каскет, обут с гумени галоши. Лицето страда от
старческа деменция, губи ориентация и реална представа за място и време.

На 15 март в 10:30 часа в РУ Албена лично се тъжи В.М., на 23 г. от с. Оброчище, за това, че на 14.03.2016г.
неизвестен извършител е извършил кражба на мобилния й телефон от стая на къщата на леля й в същото село. По
случая е образувано досъдебно производство.                                                                                      ОДП-Добрич

На 15 март, след проведени ОИМ във връзка с противодействието на разпространението на акцизни стоки без
бандерол, служители на РУ Албена при проверка на частен дом намират 150 гр. нарязан тютюн, необлепен с
акцизен бандерол. Установено е, че тютюна е собственост на обитателката на жилището -  К.К., на 59 г. от с.с.

Ïîæàð èçáóõíà â áèâøåòî êèíî “Äîáðè÷”
Пожар е избухнал  днес

около 15,30 часа в бившето
кино „Добрич“, там, къде-
то преди време се помеща-
ваше дискотека „Дай-дай“,
научи  Topnovini.bg.

Запалването е ликвиди-
рано за около  15 минути,
съобщи директорът на об-

ластната дирекция „Пожар-
на безопасност и защита на
населението” комисар Да-
рин Димитров.

Горели  са  отпадъци  на
стълбището на несъществу-
ващото от няколко години
заведение. Не е имало пла-
мъци, а само дим, обясниха

очевидци. В сградата на би-
вшето кино, където единст-
веното в момента обитаемо
помещение, е за цветарски
магазин, често се подслоня-
вали клошари.

За да успеят да влязат в
помещението днес огнебор-
ците се наложило да отво-

рят и преместят лек авто-
мобил „Пежо”, който пре-
пречвал входа.

Малко по-рано,  в райо-
на огнеборците се наложи-
ло да ликвидират появил
се дим в лек автомобил, в
който  започнал  да  пуши
кабел.

ÄÏÑ â îáëàñò Äîáðè÷ ïî÷åòå
æåðòâèòå íà òåðîðèñòè÷íèÿ

àêò â Òóðöèÿ

С едноминутно мълчание
делегатите на Областната
конференция на ДПС в До-
брич почетоха жертвите на
поредния  самоубийствен
атентат,   извършен  на  19
март 2016 г. в центъра на
Истамбул.

„От името на областния

съвет на ДПС  Добрич из-
разяваме искрени съболез-
нования  нападения  към
близките и семействата на
загиналите при терористи-
чния акт в  Република Тур-
ция.  Остро осъждаме теро-
ризма, чиито са срещу ця-
лото човечество и универ-

салните  ценности,  които
всички споделяме. Тези ак-
тове  са  насочени  срещу
принципите и устоите на де-
мократичните  общества.
Изразяваме нашата  соли-
дарност и съчувствие към
целия турски народ“, се ка-
зва в приета декларация.

Ä-ð Åðäèí÷ Õàäæèåâ å ïðåèçáðàí
çà îáëàñòåí ëèäåð íà ÄÏÑ,

êîíôåðåíöèÿòà çàñòàíà çàä Àõìåä Äîãàí
Д-р  Ердинч  Хаджиев  е

преизбран за председател на
областната организация на
ДПС в  област  Добрич  на
проведената днес Девета от-
четно-изборна  конферен-
ция. Форумът заяви пълна-
та си подкрепа за лидера на
Движението Ахмед Доган.

Гости на  конференцията
бяха съпредседателят на ДПС
и  народен представител  от
област Добрич Рушен Риза,
лидерите на общинските ор-
ганизации в Тервел, Балчик,
Добрич и Добричка, на жен-
ската и на младежката орга-
низации в областта.

В отчета си за тригоди-
шния мандат д-р Хаджиев
направи анализ и на резул-
татите от проведените че-
тири  избора.  „На  всички
проведени избори област-
ната организация на ДПС
завоюва позиция на трета
политическа  сила  след
ГЕРБ и БСП, каквато сме
на национално ниво“,  по-
сочи д-р Хаджиев.

„На парламентарните из-
бори през 2014 г. с листата,
водена  от  Рушен  Риза,
ДПС постигна едни от най-
добрите си резултати от съ-
здаването си, като малко не
достигна, за да има втори
депутатски мандат. Макар
и с относително по-малко
гласове за ДПС на местни-
те избори 2015 г. в сравне-
ние с парламентарните из-

бори, движението запазва
своята позиция като трета
политическа сила“, посочи
д-р Хаджиев.

В община Крушари то за-
пази мястото на общински
кмет и кметове на кметства,
а съветниците са се увеличи-
ли,   има  и  председател на
ОбС. В Община Добричка
има 4 общински съветници,
а кметовете са увеличени от
7 на 9.  „На балотажа подк-
репихме кандидата за кмет на
БСП, който, благодарение на
нас стана кмет на Общината.
Това ни даде възможност да
участваме в управлението на
общината с един зам.-кмет и
други назначения. В Общин-
ския съвет, заедно с БСП, об-
разуваме  мнозинство.  В
град Добрич е запазен бро-
ят на общинските съветници
- двама, но тежестта им в ме-
стния парламент значително
се увеличи поради голямата
фрагментираност на  ОбС.
Нашата подкрепа е търсена
от настоящия кмет за сфор-
миране на мнозинство в не-

гова поддръжка. В Община
Тервел, където възможнос-
тите за спечелване на кметс-
кото  място  са  най-реални
ДПС се яви на изборите  в
коалиционен формат с дру-
ги политически сили под мо-
тото  „За  нов  Тервел“,  но
форматът  не  сработи  и  за
преден път не успяхме да при-
влечем достатъчно българс-
ки гласове. ДПС увеличи об-
щинските съветници от 7 на
8, но няма реално участие във
властта. Има избрани кмето-
ве на 10 населени места. В об-
щина Балчик ДПС подкрепи
действащия кмет, който спе-
чели изборите. Има двама об-
щински съветници, но пора-
ди фалшификация на избор-
ните резултати в ущърб на
ДПС, изгубихме третия.  В
момента се водят съдебни де-
ла. Имаме трима кметове на
кметства.  В  Ген.  Тошево
ДПС спечели трима кметове
на кметства. Няма общински
съветници което се дължи на
слабата работа на кандидати-

те за кметове, които не рабо-
тят едновременно за себе си
и за листата за съветници. В
Община Каварна ДПС спе-
чели един кмет на кметство,
а общински съветници няма
поради голямото комерсиа-
лизиране на изборите в об-
щината“, посочи в доклада
си д-р Хаджиев.

Областната конференция
реши, че организацията в
област Добрич застава зад
общото становище, че “д-р
Ахмед Доган е и си остава
единствен лидер на ДПС,
който олицетворява сплоте-
ността и единността на пар-
тията…Добричката струк-
тура застава плътно зад ли-
дера на партията д-р Ахмед
Доган.“ Друго решение бе
да се работи за укрепване
на организационното състо-
яние на ДПС чрез увелича-
ване влиянието на партията
във всички общини, прив-
личайки нови членове, изг-
раждайки нови структури,
там, където ги няма.

Òåïúðâà ÄÏÑ ùå ðåøàâà ñúäáàòà
íà ÷ëåíîâåòå ñè - ó÷ðåäèòåëè

íà ïàðòèÿòà íà Ìåñòàí
Изключени от ДПС, но

и настоящи членове на пар-
тията, има сред хората от
област  Добрич,  които  са
присъствали на учредява-
нето на организационен ко-
митет за учредяване на но-
вата партия ДОСТ - Демо-
крати за отговорност, сво-
бода и толерантност, съоб-
щи за Topnovini.bg област-
ният лидер на движението
д-р Ердинч Хаджиев.

Най-многобройна на учре-
дяването е била делегацията
от Кърджали  около 40 души,
следвана от тази от Добрич.

Както Topnovini.bg съо-
бщи, 13 са добруджанците,
участвали в учредяването.
Сред тях е бившият облас-
тен лидер на ДПС в Доб-
рич Денис Номан, който бе
изключен от движението.
Учредители са също бив-
шият зам.-кмет на Община
Добричка Гюлхан Вейсел.

Сред  присъствалите  на
учредяването  са  и  други
добруджанци, които са би-
ли изключени от ДПС, ка-
то кметът на Зърнево, и би-
вшия кмет на Безмер.

На учредителната сбир-

ка е бил и Неджметин Хак,
който е един от учредите-
лите на Движението за пра-
ва и свобода. Има и такива,
които  продължават  да  са
членове на ДПС, като Гюл-
хан Вейсел. Областният ли-
дер на движението д-р Ер-
динч Хаджиев обясни, че от
тяхното бъдещо поведение
ще зависи какви мерки ще
вземат спрямо тях органи-
зациите на ДПС.

В края на следващата се-
дмица се очаква да се про-
веде областна отчетно-из-
борна конференция на ДПС.

Õîòåë “Åëèò”
ÍÀÁÈÐÀ öÿëîñòåí ïåðñîíàë

предлагаме целогодишна работа, тел: 0897/001 617

çà ðåñòîðàíòà / çà õîòåëà / çà  ÑÏÀ öåíòúðà

Õîòåë - ðåñòîðàíò “Áàë÷èê”
набира персонал за летния сезон

готвач и сервитьори
0579 / 72809 и 0899/655249

Статии: Станислава КРЪСТЕВА




