
ОБЩЕСТВО   22 - 28 юли  2021 г.        6

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи 
в общините Балчик, Каварна, 
шабла, Г.Тошево и Варненска 
област. Подготовка на доку-
менти. Тел. 0885838354 0579 
7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с двор-

но място 10 декара в село 
Драганово, квартал Войсил 
– Рафаил Арсов, 0898/66-
26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

* Продавам двустаен 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик,  в  бл .11 .  Тел . 
0888552899   /2-1/

* Продавам в град Ка-
варна, среден южен апарта-
мент, ул.“България“ № 39, 
вх.Б ет.7; 50 000 лв. Тел. за 
справка: 0885 67 11 47 

* Телевизионен сервиз 
Балчик  Васил  Тодоров 
тел.0885 597 188

*  П р о д а в а м  а г н е т а 
тел.0895039957  Каварна

* Търся гарсониера или 
едностаен апартамент на 1 
етаж, под наем или за закупу-
ване. Тел. 0886 199790 и тел. 
0897 974411   /10-1/

* Църковно настоятелство 
при храм „Св.Великомъченик 
Георги победоносец” град 
Балчик

До Боголюбивите право-
славни християни на град 
Балчик

Позволете ми от името на 
Църковното настоятелство и 
от мое име, най-сърдечно да 
се обърна към Вас с молба да 

ни окажете финансова помощ 
за нуждите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по храма. 
За извършване на ремонтните 
работи имаме събрани сред-
ства, но те не са достатъчни. 
Обръщаме се към Вас, поне-
же Ви познаваме като добри, 
честни и благочестиви. Ще 
Ви бъдем много благодар-
ни, ако можете да отделите, 
каквато сума Ви е възможна. 
Средствата, които се набират 
по сметката на Църковното 
настоятелство, ще се използ-
ват само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА 
НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНА И ОСТАВАМЕ С 
ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ 
ВАС. БОГ ДА ВИ БЛАГО-
СЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка ДСК 
ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църковно-

то настоятелство
* Предлагаме парцел от 

300 кв.м. в центъра на град 
Балчик, срещу обезщетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик пл.”21 
септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 1 
ет. Цена 52 000 лв. Тел.0887 
521783  0579 7 7011  /3-3/

* Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

С глоба от 2000 лева  приключи на първа инстанция 
наказателно дело срещу кмета на Шабла 

С административно на-
казание „глоба“ от 2000 
лева, приключи на първа 
инстанция дело срещу 
кмета на Шабла, обви-
нен за представяне на 
неверни сведения с цел 
получаване на средства, 
предоставени от фондове 
на Европейския съюз на 
българската държава.
 Състав на Окръжния съд 
в Добрич призна подсъ-
димия М.Ж. за виновен 
в това, че на 13 ноември 
2015г., в качеството си 

на кмет, представляващ 
Община Шабла, депози-
рал заявление пред Ре-
гионална разплащателна 
агенция на ДФ“Земеде-
лие“ – Варна с неверни 
данни, че са изпълнени 
всички строително-мон-
тажни работи по „Етап 
1“ на проект „Развитие 
на спорта в Община Ша-
бла, реконструкция и 
доизграждане на стадион 
и парков комплекс в Ша-
бла“, а част от отчетените 
строително - монтажни 

работи в размер на 180 
978.80 лева, представ-
ляващи безвъзмездна фи-
нансова помощ от Евро-
пейския земеделски фонд 
за развитие на селските 
райони, реално не са били 
извършени. 
 Съдът е длъжен да осво-
боди подсъдимия от нака-
зателна отговорност и да 
му наложи администра-
тивно наказание глоба, 
когато предвиденото на-
казание за престъпление-
то е до три години лиша-

ване от свобода, какъвто 
е настоящият случай и 
деецът е неосъждан.
 Съдебният състав оправ-
да М.Ж. по по-тежкото 
обвинение, че средствата 
са били получени от него, 
тъй като действащата за-
конова разпоредба към 
момента на извършва-
не на престъплението, е 
предвиждала парите да са 
усвоени лично от дееца, а 
те в действителност не са 
били получени от подсъ-
димия. Оправдаването е 

извършено въз основа на 
законова разпоредба, спо-
ред която за всяко престъ-
пление се прилага онзи 
закон, който е бил в сила 
по време на извършва-
нето му и ако до влизане 
на присъдата в сила по-
следват различни закони, 
прилага се законът, кой-
то е най-благоприятен за 
дееца.
 Присъдата подлежи на 
обжалване и протест пред 
Апелативен съд - Варна в 
15-дневен срок.

Окръжният съд в Добрич осъди 
условно подсъдим за 
причинена смърт при 

професионална непредпазливост
Условно наказание лиша-
ване от свобода за срок 
от 1 година и 4 месеца с 
3-годишен изпитателен 
срок наложи Окръжният 
съд в Добрич на подсъ-
димия И.Ж., след като го 
призна за виновен в това, 
че на 14 септември 2019г. 
по непредпазливост е 
причинил смъртта на 
майка си поради немарли-
во изпълнение на правно 
регламентирана дейност, 
представляваща източник 
на повишена опасност. 
 Според описаното в об-
винителния акт подсъди-
мият И.Ж. бил собстве-
ник на лек автомобил, 
предназначен за таксиме-
тров превоз на пътници. 
През месец август 2019 
г., в багажното отделение 
на колата, той извършил 
монтаж на технически 
неизправен и потенциал-
но опасен съд, работещ 
под налягане - резерво-
ар за втечнен нефтен газ 
пропан бутан или сгъстен 
природен газ метан в ав-
томобилно газово устрой-
ство. Обвинението твър-
ди, че резервоарът бил 
изработен от подсъдимия 
със заварени дефектни 
съединения, несъвмести-
мо за работно налягане на 
метановия въглеводород 
от 220 bar., с липсваща 
идентификация, изпита-
ния и протоколна серти-
фикация за монтаж. При 
монтажа зареждащото 
устройство за метан не 
било отстранено. Целта 
на смяната на резервоа-
рите от метан на пропан 
– бутан била подобряване 
работа на двигателя на 
автомобила и икономич-
ност, пише в обвинител-
ния акт.
 На 14 септември 2019г. 

пострадалата жена пъту-
вала в автомобила, който 
инцидентно бил управ-
ляван от друга родстве-
ница на подсъдимия. 
Последната решила да 
зареди гориво на бен-
зиностанция в Добрич 
и спряла до колонка за 
зареждане с метан. Пъл-
ненето с компресиран 
метан (220 bar) при наля-
гане, несъвместимо със 
заварената конструкция 
на поставения резервоар 
довело до взривно разру-
шение на резервоара. 
След взрива бил повикан 
екип на спешна медицин-
ска помощ. Пострадалата 
жена била транспорти-
рана до МБАЛ Добрич,  
където по-късно в същия 
ден починала.
 Според обвинението с 
действията си подсъди-
мият е нарушил регламен-
тирани в наредба изисква-
ния за условията и реда 
за изменение в конструк-
цията на регистрираните 
пътни превозни средства. 
Съдът оправда подсъди-
мия за част от  изброени-
те от прокуратурата като 
извършени от подсъди-
мия нарушения. 
 Делото премина по реда 
на съкратеното съдебно 
следствие и първоначал-
но определеното наказа-
ние на подсъдимия беше 
намалено с една трета до 
1 година и 4 месеца – ус-
ловно. Съдът приложи 
процедурата, след като 
подсъдимият призна ви-
ната си и всички факти, 
изложени в обвинителния 
акт.  Постановената от 
Окръжния съд присъда 
подлежи на обжалване и 
протест в 15-дневен срок 
пред Апелативен съд – 
Варна. 

Окръжният съд в Добрич 
даде ход на дело за грабеж, 

придружен с убийство
Окръжният съд в Добрич 
проведе разпоредител-
но заседание по дело 
за грабеж, придружен с 
убийство, образувано по 
обвинителен акт срещу 
подсъдимите Ш.Р. – на 
20 години, и Р.К. - на 19 
години. 
 Двамата са обвинени за 
това, че на 12 септември 
2019г. в землището на 
с.Котленци, обл. Добрич, 
в съучастие, като извър-
шители, отнели от владе-
нието на мъж от Добрич 
мобилен телефон, пари и 
златни накити, всичко на 
обща стойност 13299,96 

лв., като употребили за 
това сила и грабежът е 
придружен с убийството 
на 41-годишния мъж.
 Делото ще премине по 
общия ред - с призовава-
не на всички свидетели и 
вещи лица. Съдът насро-
чи две поредни заседания 
за разпит 22-мата свиде-
тели от списъка към об-
винителния акт. Заседа-
нията са насрочени за 21 
и 25 юни 2021г., от 9.00 
часа.
 Родственица на постра-
далия е конституирана 
като частен обвинител в 
процеса.

Осъдителна присъда 
по дело за блудство с 
малолетни момичета, 

създаване и държане на 
порнографски материали

С наказание лишаване 
от свобода за срок от 10 
години, което да бъде 
изтърпяно при първо-
начален строг режим, и 
глоба в размер на 3 500 
лева  приключи на първа 
инстанция дело срещу 
подсъдим, обвинен за 
блудство с малолетни 
момичета, създаване 
и държане на порно-
графски материали. 
Състав на Окръжния съд 
в Добрич призна подсъ-
димия Е.Ж. за виновен 
в това, че в периода от 
2 до 6 януари 2020г., в 
дома си в село в общи-
на Балчик, е извършил 
блудствени действия по 
отношение на три мало-
летни момичета и чрез 
заснемане с дигитален 
фотоапарат създал пор-
нографски материали, за 
които използвал същите 
3 деца и още 2 малолетни 
момичета.  Децата били 
на възраст от 9 до 12 го-
дини.
Подсъдимият е признат 
за виновен и по обви-
ненията, че е държал за 
себе си под формата на 
файлове в дисково про-
странство на преносим 
компютър, в карта памет 
и външна преносима 
USB флаш памет съз-
дадените порнографски 

материали и още чети-
ри снимкови кадъра под 
формата на файлове, за 
създаването на които са 
използвани лица от жен-
ски пол, които изглеждат 
като ненавършили 18 го-
дини.
Подсъдимият Е.Ж. е 
френски гражданин, 
който, според данните в 
обвинителния акт, при-
стигнал в България през 
юни 2018г. и след месец 
заживял в къща под наем 
в село в община Балчик. 
Запознал се със семей-
ство, което започнало 
да му помага в домакин-
ството срещу заплащане. 
Впоследствие се запо-
знал и с племенниците на 
мъжа, спрямо които били 
извършени престъпните 
посегателства.
Постановената от Окръж-
ния съд присъда не е 
окончателна и подлежи 
на обжалване и протест 
в 15-дневен срок пред 
Апелативен съд - Варна. 
Съдебният състав обяви, 
че ще изготви мотивите 
към съдебния акт в зако-
ноустановения срок.
Определено беше под-
съдимият да остане с 
мярка за неотклонение 
задържане под стража до 
влизане на присъдата в 
законна сила.

Неправомерно присъединяване 
към електроразпределителната 

мрежа в Кранево                                                        
На 19 юли при извършена 
проверка от специалист 
към “Електроразпреде-
ление север” АД, на ел. 
табло, монтирано на ули-
чен стълб в с. Кранево, е 
установено неправомерно 
присъединяване към елек-

троразпределителната 
мрежа, посредством про-
водник преди средството 
за търговско измерване на 
абонат 48 г. жена от също-
то село. Образувано до-
съдебно производство по 
описа на РУ Албена.

Откраднат кемпер в с.Соколово
На 17 юли, лично в 
РУ-Балчик е заявено от 
55 г. мъж отгр. Балчик, 
за извършено противоза-
конно отнемане на кем-
пер, бял на цвят, с немска 
регистрация, от двора на 
негови приятели- немски 

граждани, находящ се в с. 
Соколово. 
Кемперът има пълно 
автокаско в германска 
застрахователна фирма, 
обявен за ОДИ. Обра-
зувано досъдебно про-
изводство.

Окръжният съд в Добрич отказа да измени 
мярката за неотклонение на обвиняем за 

разпространение на наркотици
Окръжният съд в Добрич 
остави без уважение 
искането на 33-годишния 
С.А. за изменение на на-
ложената му мярка за не-
отклонение от „задържа-
не под стража“ в по-лека. 
Мъжът е привлечен в 
качеството на обвиняем 
за това, че на 14 февруа-
ри 2021г., при условията 
на опасен рецидив, без 
надлежно разрешително 
е разпространил висо-
корискови наркотични 
вещества, като продал на 
мъж от Добрич 68 плик-
чета с марихуана. 
 Окръжният съд, след 

като се запозна с мате-
риалите по досъдебно 
производство и след 
преценка на доводите на 
страните, счете, че към 
момента не са настъпили 
нови обстоятелства, кои-
то да налагат изменение 
на първоначално взетата 
спрямо мъжа мярка за 
неотклонение. 
 В определението си 
съдът посочва, че не е 
отпаднало обоснованото 
предположение за съпри-
частност на задържания 
към деянието, предмет 
на разследване по до-
съдебното производство. 

Реална остава и опас-
ността при по-лека мяр-
ка той да се укрие или да 
извърши друго престъ-
пление. 
Този извод се извежда на 
първо място от справка-
та за съдимост на обви-
няемия, която показва, 
че той вече е осъждан 3 
пъти за престъпления, 
свързани с наркотици, 
коментира Окръжният 
съд.  
 Постановеният съдебен 
акт подлежи на обжалва-
не и протест пред Апела-
тивен съд - Варна в трид-
невен срок.


