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Полиция
Голям пожар в Гурково

На 30 август, около 06:55 часа е получено съобщение 
за пожар в стопански двор на територията на с. Груко-
во. Изпратените 4 пожарни екипа на РСПБЗН Балчик, 
Добрич, Каварна и Шабла успяват да потушат огъня в 
14:20 часа. Вследствие на пожара са унищожение 20 
000 броя бали фураж слама, колесен трактор „Болгар”, 
и електрическа машина. Причината за възникването 
на е късо съединение в електрическата инсталация

Кражба от хотелска стая в 
Албена

На 28 август, около 06:40 часа е получено съобщение 
за извършена кражба от хотелска стая в к.к. Албена. 
Установено е, че за времето от 00:30 часа до 06:30 
часа неизвестен извършител е проникнал в стаята. 
По данни на тъжителя е извършена кражба на 4 броя 
мобилни телефона, лични вещи и документи и сума 
пари. По случая е образувано досъдебно производ-
ство по описа на РУ МВР Албена.

Канабис в Албена
На 29 август, около 23:30 часа в к.к. Албена е извър-
шена проверка на К.И. (24 г.) от град Добрич. В хода 
на проверката е установена суха тревна маса реагира-
ща на полевия тест на наркотичното вещество кана-
бис с тегло 0,9 грама. С полицейска мярка за срок от 
24 часа е задържан К.И е задържан в РУ МВР Албена. 
По случая е образувано досъдебно производство по 
описа на РУ МВР Албена.

Суха тревна маса
На 28 август, около 23:30 часа в к.к. Албена е извър-
шена проверка на С.Г. (21 г.) от град Добрич. В хода на 
проверката е установена суха тревна маса реагираща 
на полевия тест на наркотичното вещество канабис с 
тегло 0,5 грама. С полицейска мярка за срок от 24 часа 
е задържан криминално проявения С.Г. По случая е 
образувано досъдебно производство по описа на РУ 
МВР Албена.

Блъсната пешеходка в 

с.Кранево
На 31 август, около 18:00 часа е получено съобщение 
за възникнало ПТП в с. Кранево. На място е устано-
вено, че лек автомобил „Фолксваген”, с варненска ре-
гистрация, управляван от 49-годишната В.А., застига 
и блъска 56-годишна пешеходка. След удара МПС 
продължава движението си и се блъска в паркиран 
лек автомобил „Мерцедес” с варненска регистрация. 
ОТ настъпилото ПТП е пострадала пешеходката, коя-
то е настанена в МБАЛ „Св. Анна” в град Варна с 
фрактура на долен крайник, без опасност за живота. 
Водачът на автомобила е изпробван за употреба на 
алкохол, като цифровата индикация е с отрицателен 
резултат. По случая е образувано досъдебно произ-
водство по описа на РУ МВР Албена.

Пожар в Тригорци
На 31 август, около 14:00 часа е получено съобщение 
за пожар в горски масив в землището на с. Тригор-
ци, обл. Добрич. На място са изпратени 3 пожарни 
екипа, които успяват да потушат огъня в 19:05 часа. 
Вследствие на пожара са унищожение 50 дка горски 
масиви, спасени са прилежащите 300 дка. Причината 
за възникването на инцидента е небрежност при бора-
вене с открит огън.

Да откраднеш мотопед
На 1 септември, около 08:15 часа се тъжи 59 г- годи-
шен мъж от град Балчик. По данни на тъжителя за 
времето от 23:30 часа на 31 август о 07:30 часа на 1 
септември, неизвестен извършител противозаконно 
е отнел мотопеда му, паркиран пред жилището му в 
ж.к. „Балик”. По случая е образувано досъдебно про-
изводство по описа на РУ МВР Балчик.

Прекратяване на издирване
ОД МВР ДОБРИЧ прекратява издирването на Ата-
наска Илиева Господинова на 90 години, от с. Овча-
рово, обл. Добрич.
Жената е установена, прегледана в МБАЛ Добрич, без 
опасност за живота.

Пиян на ул.”Варненска”
На 5 септември, около 23:35 часа по ул. „Варненска”в 
град Балчик е спрян за проверка лек автомобил 
„Ауди” с добричка регистрация. При извършената 
проверка за употреба на алкохол с техническо сред-
ство, цифровата индикация отчита наличието на 1,72 
промила в издишания от водача въздух. С полицейска 
мярка за срок от 24 часа е  задържан Ш.А. (38 г.) от 
град Добрич. По случая е образувано бързо полицей-
ско производство.

Балчишки скандал
На 3 септември, около 02:20 часа е получено съобщение за скандал между група 
мъже пред ЦСМП град Балчик. На място са установени пострадалите Д.Х. (35 
г.) със фрактура на нос и десен глезен и К.Х. (35 г.) с фрактура на ляв глезен. С 
полицейска мярка за срок от 24 часа за задържани двама от извършителите М.Ч. 
(28 г.) и Н.Н. (21 г.), и двамата от град Балчик. По случая е образувано досъдебно 
производство по описа на РУ МВР Балчик.

100 лв. глоба за заплаха с пистолет
На 7 септември, около 11:15 часа се тъжи 34 –годишен мъж от град Балчик. По 
данни на тъжителя в присъствието на свидетели Д.Д. (72 г.) от с. Църква, общ. 
Балчик, е отправил заплахи, съпроводени с вадене и насочване на газов пистолет 
към тъжителя. На Д.Д. е съставен акт по УБДХ. На свое заседание Р.С. Балчик 
налага на извършителя административно наказание „глоба” в размер на 100 лева.

Царичински познайник на полицията
На 6 септември е получено съобщение за пожар на лек автомобил „Фолксваген” 
с добричка регистрация, паркиран на територията на град Балчик. Вследствие на 
пожара e обгоряла предна лява част на МПС. От проведените незабавни оператив-
но издирвателни мероприятия и процесуално следствени действия от служители-
те на РУ МВР Балчик е установен извършителят на деянието. С полицейска мярка 
за срок от 24 часа е задържан криминално проявения и известен на МВР А.А. (42 
г.) от с. Царичино, обл. Добрич.  На задържания е повдигнато обвинение, мате-
риалите по случая са докладвани на РП град Балчик. Работата по установяване 
и документиране на цялостната престъпна дейност на извършителя продължава.

Кражба на плажни артикули в края на лятото
На 8 септември, около 20:00 часа е получено съобщение за извършена кражба 
от магазин, намиращ се на територията на к.к. Албена. Установено е, че около 
19:00 часа е извършена кражба на лични вещи - комплект бански костюми, плажна 
хавлия и плажни играчки. От проведените оперативно издирвателни мероприя-
тия и процесуално следствени действия е установен извършителят на деянието 
57-годишната Р.С. от град Добрич. С протокол за доброволно предаване, жената 
предава инкриминираните вещи. Работата по случая продължава по описа на РУ 
МВР Албена.

ПТП на Балчишкото кръстовище
На 1 август, около 12:17 часа е получено съобщение за възникнало ПТП на главен 
път I-9 на 200 метра преди кръговото кръстовище за град Балчик. Установено е, 
че лек автомобил „Форд”, със софийска регистрация, при маневра обратен завой 
допуска ПТП с лек автомобил „”Фолксваген” с добричка регистрация. Вследствие 
на настъпилото ПТП е пострадала возещата се в лек автомобил „Фолксваген” Я.С. 
(31 г.) от град Генерал Тошево, с фрактура на дясна раменна кост, без опасност 
за живота. На двамата водачи са взети кръвни проби за изследване по надлежния 
ред. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ МВР Балчик. 

Варненска “Хонда”
На 26 юли, около 02:55 часа в с. Кранево е спрян за проверка лек автомобил „Хон-
да” с варненска регистрация. При извършената проверка за употреба на алкохол 
с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,94 промила 
в издишания от водача въздух. С полицейска мярка за срок от 24 часа е задържан 
В. Б. (19 г.) от с. Осеново, обл. Варна. По случая е образувано бързо полицейско 
производство по описа на РУ МВР Албена.

Кражба от Фолксваген
На 25 юли, около 18:40 часа е получено съобщение за извършена кражба от лек 
автомобил „Фолксваген” с добричка регистрация, паркиран в района на с. Тю-
леново, общ.Каварна. Установено е, че чрез отключване, неизвестен извършител 
е проникнал в МПС. По данни на тъжителя е извършена кражба на сума пари и 
мобилен телефон. По случая е образувано досъдебно производство по описа на 
РУ МВР Шабла.

Кражба от трактори в Дъбрава
На 29 юли е получено съобщение за извършена кражба от три колесни тракто-
ра, паркирани на територията на с. Дъбрава, общ.Балчик. Установено е, че чрез 
използване на техническо средство, неизвестен извършител е извършил кражба 
на 120 литра дизелово гориво и акумулаторна батерия. По случая е образувано 
досъдебно производство по описа на РУ МВР Балчик.

Класическа избор на кражба
На 29 юли, около 23:25 часа е получено съобщение за извършена кражба на тери-
торията на град Балчик. По данни на тъжителката е извършена кражба на порт-
фейл с намиращите се в него сума пари и лични документи. По случая е образува-
но досъдебно производство по описа на РУ МВР Балчик.

С наркотично вещество в “Албена”
На 29 юли, около 23:00 часа на КПП Албена е извършена проверка на С.Х. (36 г.) 
от град Варна. В хода на проверката е установено бяло прахообразно вещество, ре-
агиращо на полевия тест на наркотичното вещество амфетамин с тегло, около 0,4 
грама. С полицейска мярка за срок от 24 часа С.Х. е задържан в РУ МВР Албена. 
По случая е образувано бързо полицейско производство.

Кражба в Кранево
На 29 юли е получено съобщение  за извършена кражба от лек автомобил, пар-
киран на територията на с. Кранево, общ. Балчик. По данни на тъжителя е из-
вършена кражба на сума пари, лични документи и вещи, златни накити, мобилен 
телефон и дрехи. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ 
МВР Албена.

Калиакренските крадци се оказаха варналии
След проведени оперативно издирвателни мероприятия и процесуално следстве-
ни действия от служители на РУ МВР Каварна са установени извършителите на 
две взломни кражби извършени през месец февруари от МПС паркирани в района 

на нос Калиакра. С полицейска мярка за срок от 24 
часа са задържани криминално проявените и осъжда-
ни И.Т. (29 г.), Ц.П. (48 г.), и двамата от град Варна. 
Работата по случая продължава по описа на РУ МВР 
Каварна.

Лесно е да откраднеш 

мобилен телефон
На 30 юли е получено съобщение за извършена краж-
ба на територията на к.к. Албена. По данни на тъжи-
теля е извършена кражба на мобилен телефон, сума 
пари и лични документи. По случая е образувано до-
съдебно производство по описа на РУ МВР Албена.

Спрян Шевролет, но не за да 

бъде разгледан
На 30 юли, в к.к. Албена е спрян за проверка лек ав-
томобил „Шевролет” с молдовска регистрация. При 
извършената проверка за употреба на алкохол с тех-
ническо средство, цифровата индикация отчита нали-
чието на 1,97 промила в издишания от водача въздух. 
С полицейска мярка за срок от 24 часа е задържан 
молдовския гражданин А.П. (30 г.). По случая е обра-
зувано бързо полицейско производство.

Разкрити са крадците на 

земеделска продукция
На 27 юли в РУ МВР Балчик е получено съобщение 
за извършена взломна кражба на земеделска продук-
ция от хале находящо се на територията на с. Гурково, 
обл. Добрич.
От проведените оперативно издирвателни мероприя-
тия и процесуално следствени действия от служители 
на РУ МВР Балчик на 31 юли са установени извърши-
телите на деянието. С полицейска мярка за срок от 24 
часа са задържани Р.Р. (36 г.), криминално проявения 
М.Х. (41 г.) и криминално проявения и осъждан Р.И. 
(28 г.), и тримата от с. Тригорци, обл. Добрич. Мате-
риалите по случая са докладвани в РП град Балчик. 
Работата по случая продължава по описа на РУ МВР 
Балчик.

Изчезнал англичанин, собственик 

на обгорял автомобил
На 9 септември, в 11:00 часа в РУ Балчик е получен 
сигнал от гражданин за намерен обгарял лек автомо-
бил в землището на в.з.”Момчил”. След извършен 
оглед е установено, че автомобилът е „Крайслер 
Неон”, с ТХ регистрация, собственост на британски 
гражданин, продължително пребиваващ в РБ, с адрес: 
гр.Балчик, в.з.”Изгрев”.  Лицето не е открито на адре-
са и по данни на близки и съседи същият е напуснал 
дома си и е в неизвестност от 05.09.2016 г. Не са от-
крити следи и улики за умишлен палеж.  По случая е 
образувано досъдебно производство.

Катастрофа в Гурково 
На 17 септември, около 08:45 часа е получено съоб-
щение за възникнало ПТП в с. Дропла, обл. Добрич. 
Установено е, ч лек автомобил „Дачия” с пловдивска 
регистрация, управляван от 24-годишната А.И. от 
град Добрич отнема предимството на лек автомобил 
„Фолксваген” с варненска регистрация, управляван от 
37-годишната Д.Д. от с. Гурково, обл. Добрич. Вслед-
ствие на настъпилото ПТП е пострадала водача на 
лекия автомобил „Дачия”. Жената е транспортирана 
и настанена в МБАЛ Добрич с диагноза комоцио, без 
опасност за живота. По случая е взето отношение по 
ЗДвП.

9 хиляди бали слама 
изгоряха при пожар в 

Соколово
Пожар в шест сеновала в базата на „Доминион грейн“ 
край село Соколово е унищожил 9000 бали слама, съ-
общиха от Областната дирекция на МВР.
Огънят там лумна около 3,40 часа на 18 септември в 
неделя. По данни на полицията, е загасен в 8 часа на 
19 септември. 
Пожарът е бил забелязан от пазача. Той обяснил, че 
около 2,30 часа излязъл, за да направи обиколка на 
района. Всичко било наред. Когато се върнал в кара-
улното, видял бушуващия пожар.  Шестте сеновала 
пламнали едновременно.
Благодарение на отзовалите се четири пожарни екипа 
от Добрич, Балчик и Албена, разпространението на 
пожара е овладяно и той е локализиран, за да не се 
разпространи към съседни постройки и към селото.
Вследствие на пожара са унищожени 9 000 броя бали 
фураж слама от 300 кг, 150 квадратни метра покрив. 
Спасени са прилежащите четири стопански сгради и 
10 земеделски машини.
Изяснява се дали пожарът не е в резултат на умишлен 
палеж.

ОД на МВР


