
ПОЗИЦИИ         14 май - 20 май 2020 г. 2

БРАВО НА ГАЛИН ЛЮЦКАНОВ за последователния интерес и любов към рокмузиката. Това е професионалист и журналист, който си знае работата. Освен, че е
родолюбив балчиклия, ние сме горди, че е син на колеги учители - Данчето и Люцкан Люцканови, както и че подкрепя сестра си Боряна в същото поприще. Чакаме в
редакцията на вестник “Балчишки телеграф” книгата, за да я представим. НА ДОБЪР ЧАС КАТО ПИСАТЕЛ!                                                                                          Маруся КОСТОВА

Ñúäúò â Äîáðè÷ íàëîæè  ìÿðêà çàäúðæàíå
ïîä ñòðàæà íà 24-ãîäèøåí ìúæ, ðàçñëåäâàí

çà íàðêîòèöè ñ öåë ðàçïðîñòðàíåíèå
Окръжният съд в До-

брич наложи най-тежка-
та мярка за неотклоне-
ние “задържане под
стража” на млад мъж,
разследван за държане
на наркотици с цел раз-
пространение.  24-годи-
шният  М. В.  е привле-
чен като обвиняем за то-
ва, че на 8 май т.г., в Бал-

чик, без надлежно разре-
шително, е държал с цел
разпространение 15.3
грама марихуана и 0.3
грама метаамфетамин.

Окръжният съд, след
като се запозна с ма-
териалите по досъдеб-
ното производство и
след преценка на дово-
дите на страните, при-

е, че е налице обосно-
вано предположение
за съпричастност на
задържания към разс-
ледваното деяние, ка-
кто и  че съществува
реална опасност при
по-лека мярка той да
се укрие или да извър-
ши друго престъпле-
ние.  Деянието, за кое-

то 24-годишният е об-
винен, е извършено в
изпитателния срок на
предходн о негово
осъждане за същото
по вид престъпление.

Постановеният съде-
бен акт подлежи на об-
жалване и протест пред
Апелативен съд - Варна
в тридневен срок.

Íàðêîòèöè â Êðàíåâî
На 7 май, около 20:30 ча-

са в с. Кранево, обл. Доб-
рич е спрян за проверка
лек автомобил „Фолксва-

ген”, управляван от 20-го-
дишен мъж, известен на
МВР. При последвалата
проба на водача на авто-

мобила за употреба на на-
ркотични и упойващи ве-
щества, теста отчита поло-
жителен резултат за упот-

ребата на канабис. Задър-
жан за 24 часа. По случая
е образувано бързо поли-
цейско производство.

Ïúòåí èíöèäåíò êðàé Òóçëàòà
На 10 май, около 17:30

часа е получено съобще-
ние за възникнал пътен
инцидент по пътя между
град Балчик посока мест-
ността „Тузлата”. Устано-
вено е, че при разминава-

не на стеснен участък въз-
никва инцидент между
лек автомобил „Хюндай”,
управляван от 54-годишен
мъж и други две МПС.
При инцидента са нанесе-
ни удари в областта на ли-

цето на 54-годишният
мъж и пътуващият в
МПС мъж на 77-години.
Чрез използване на дър-
вена бухалка е унищоже-
но задно панорамно стъ-
кло на лекият автомобил

„Хюндай”. Извършители-
те на деянието са устано-
вени. Материалите по
случая са докладвани в
Прокуратурата. По слу-
чая  е образувано досъде-
бно производство.

Ïåæî ñ íàðêîòèöè â Áàë÷èê
На 8 май, около 15:50

часа в град Балчик е
спрян за проверка лек ав-
томобил „Пежо” с доб-
ричка регистрация. В хо-

да на проверката в път-
ника в автомобила е ус-
тановена суха тревна ма-
са с тегло 15,3 грама, ре-
агираща на канабис и бя-

ло прахообразно вещес-
тво с тегло 0,3 грама, ре-
агиращо на метаамфета-
мин. С полицейска мяр-
ка за срок от 24 часа е за-

държан 25-годишен мъж
от град Балчик, известен
на МВР. По случая е об-
разувано бързо поли-
цейско производство.




