КРИМИНАЛНА

19-ãîäèøåí, øîôèðàë ïèÿí
Районен съд – Балчик,
ще разгледа на 04.06.2012
г. предложеното от Районна прокуратура – Балчик,
споразумение за налагане
на наказание пробация на
19-годишния Ал. Пл. Пр.
от гр. Силистра. Младежът е обвиняем за това, че
на 13.03.2012 г. около
01,10 ч. в гр. Балчик е

управлявал лек автомобил
„Хюндай” с концентрация
на алкохол в кръвта над 1,2
промила. По надлежния ред
било установено, че той е
управлявал с алкохол в кръвта 1,71 промила на хиляда.
Прокуратура предлага
обвинението срещу Ал.
Пр. да завърши със споразумение за решаване на

делото в досъдебното производство. Ако бъде одобрено от съда, то ще има
последиците на влязла в
сила присъда.
Държавното обвинение
предлага на силистренеца
да бъде наложено наказание пробация с две пробационни мерки – задължителна регистрация по нас-

тоящ адрес за срок от 6 месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от
6 месеца. Прокуратурата
иска още той да бъде лишен от право да управлява моторно-превозно средство за срок от 6 месеца.
Ал. Пр. е ученик и не е
осъждан

Êðàæáà íà öèñòåðíà îò ÷àñòåí èìîò
Районен съд – Балчик, ще
заседава на 01.06.2012 г. по наказателно дело срещу 31-годишния Ст. Ян. Ст. от гр. Каварна. Районна прокуратура
– Балчик, е повдигнала срещу него обвинение за това, че
на 29.12.2010 г. в гр. Балчик
при условията на повторност, чрез използване на товарен автомобил „Рено” е отнел метална цистерна с вместимост 5 т., която не се е
намирала под постоянен надзор, и е на стойност 600 лв.
Според обвинителния
акт през лятото на 2010 г.
Ст. Ст. работел в гр. Балчик и пътувайки за гр. Каварна видял от пътя цистерната. Тя била монтирана в

лозето, обградено с мрежа.
На 29.12.2010 г. подсъдимият посетил свой приятел, който извършвал
транспортни услуги и го
помолил да извозят метална цистерна до гр. Добрич.
Договорили се Ст. Ст. да
заплати за услугата 150 лв.
и двамата потеглили с товарен автомобил към имота на пострадалия. Подсъдимият обяснил на свидетеля, че имотът и съоръженията в него са собственост на баща му, който е
болен и това налага продажбата на цистерната. Той
казал, че е забравил ключа
за портата към имота и започнал демонтирането на ог-

радната мрежа от коловете.
Двамата натоварили цистерната с помощта на
кран, монтиран на камиона. В Добрич Ст. Ст. я
продал на пункт за изкупуване на отпадъци от
черни и цветни метали. Той
получил 306 лв. за цистерната, която тежала 800 кг.
На следващия ден свидетелят разбрал, че Ст. Ст. не е
собственик на вещта, взел я
от пункта за изкупуване и я
върнал на собственика й.
Назначена по делото съдебно-оценителна експертиза е установила, че тя
струва 600 лв. по пазарни
цени към момента на осъществяване на деянието.

Прокуратурата посочва, че престъплението е извършено от Ст. Ст. при условията на повторност, защото се явява в 5-годишния
срок от осъждането му през
декември 2008 г. на пробация.
Ст. Ст. има основно образование,работи,семеен е,осъждан е.
Той се е признал за виновен при даване на ход на
процеса през март 2012 г.
и е изразил съжаление за
стореното. В предходното
съдебно заседание съдът е
разпитал двама свидетели
и вещото лице, изготвило
съдебно-оценителната експертиза. На заседанието
днес предстои разпит на
друг свидетел по делото.

Íåëèöåíçèðàí òúðãîâåö íà öâåòíè ìåòàëè
Наказание пробация наложи Районен съд – Балчик, на 21-годишния Д. В.
Д. от с. Дончево, община
Добричка, като одобри
сключеното между него и
Районна прокуратура –
Балчик, споразумение за
решаване на наказателното дело в досъдебното
производство.
Д.В.Д. бе признат за виновен в това, че на
29.07.2011 г. в с. Сенокос,
община Балчик е изкупувал отпадъци от черни и
цветни метали без лиценз,
който се изисква по Закона
за управление на отпадъците, като изкупил 120 кг
железни отпадъци от 49годишен мъж.
Д.В.Д. ще търпи наказание пробация с две проба-

ционни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и задължителни срещи с пробационен служител за същия период.
В обвинителния акт е посочено, че Д. Д. нямал средства, за да издържа жената, с която живеел на семейни начала и детето си. Затова пътувал с автомобил из
селата и купувал метални
отпадъци, които после продавал на фирма, лицензирана за изкупуване на цветни и черни метали.
На 29.07.2011 г. той
тръгнал заедно с приятелката си за с. Сенокос да купува отпадъци от метал с
лек автомобил „Опел Корса”. Подсъдимият уведомявал за своята дейност

посредством мегафон. Той
бил спрял пред дома на
свидетел, който му продал
стари железни предмети –
2 варела, джанта за товарен автомобил, детска
шейна и ламарина. Без да
теглят желязото, се договорили за цена от 10 лв. и
подсъдимият му ги платил.
По-късно бил спрян в селото за полицейска проверка. Служителите на реда намерили металните отпадъци в колата. След изземането им те били претеглени и се установило, са
в количество 120 кг.
Разследването е изискало информация от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма,
откъдето отговорили, че Д.
В. Д. не е лицензиран да из-

вършва търговска дейност
с черни и цветни метали.
Д. Д. има основно образование, не работи, неосъждан е.
Той призна вината си
пред Районен съд – Балчик, и заяви, че доброволно е подписал споразумението с прокуратурата и
се отказва от разглеждане
на делото по общия ред.
Районен съд – Балчик,
одобри предложеното от
Районна прокуратура –
Балчик споразумение, като прецени, че то не противоречи на закона и морала.
Съдът постанови отпадъците, предмет на престъплението и мегафонът,
послужил за извършване
на умишленото престъпление, да бъдат отнети в полза на държавата.

145 ôèðìè îáÿâåíè â íåñúñòîÿòåëíîñò
222 производства по несъстоятелност са образувани в Окръжен съд – Добрич, в периода 2000 – 2011
г. От тях 145 броя са завършили с обявяване на фирмите /ЕООД, ООД, АД и
ЕАД/ в несъстоятелност, показва анализ на търговското отделение на съда.
Най-голямо постъпление
бележи 2011 г. с 43 броя но-

вообразувани дела по несъстоятелност /19,36%/, следват
ги 2006 г. с 26 броя /11,71%/
и 2004 г. с 24 броя /10,81%/
50 дела са били прекратени, поради липса на основания за продължаване на производството по несъстоятелност. По другите 38 броя исковете са отхвърлени.
За цитирания период са
приключили 228 произво-

дства по несъстоятелност /
образувани за тези 12 години и останали от предходни/. Най-много са завършилите през 2011 г. –
38 броя, 2010 г. – 24 броя
и 2000 г. – 22 броя. В едномесечен срок са били
решени 49 броя дела /
21,49%/, в тримесечен срок
– 68 броя /29,82%, за шест
месеца – 54 дела, до 1 годи-

на – 37 броя, а над 1 година
е продължило разглеждането на 20 производства по несъстоятелност /8,77%/.
През 2012 г. са започнати 4 производства по
несъстоятелност. Съдиите
от Окръжен съд – Добрич,
продължават да работят
по общо 59 неприключили производства по несъстоятелност.

Öèãàðè áåç áàíäåðîë
Наказание 8 месеца условно лишаване от свобода с 3
години изпитателен срок, наложи Районен съд – Балчик,
57-годишния Анг. П. Цв. от
гр. Велико Търново. Той бе
признат за виновен в това, че
на 10.08.2011 г. в с. Кранево,
община Балчик в лек автомобил „Фиат”, паркиран на паркинг пред хотел, е държал акцизни стоки без бандерол, какъвто се изисква по закон, а
именно 190 броя кутии с цигари надпис „style” и 172 броя
кутии с цигари с надпис
„Прима Люкс” на обща стойност 2 715 лв., като случаят е
немаловажен. Съдът постанови Анг. Цв. да заплати глоба в

размер на 2 715 лв., представляващи единичния размер на
пазарната цена на стоките, предмет на престъплението. Съдът постанови те да бъдат отнети в полза на държавата и унищожени от Агенция „Митници”.
Пресцентърът уточнява,
че наказателното дело срещу Анг. Цв. бе разгледано като съкратеното съдебно следствие. По този ред постановеното от съда наказание
1 година лишаване от свобода е намалено с 1/3 и е определено той да изтърпи 8
месеца условно.
По делото е установено, че
на 10.08.2011 г. двама свидетели – полицаи в РУП – Албе-

на, са забелязали съмнително
поведение на един от водачите на автобус, от който пред
хотел слезли туристи. Шофьорът взел чанта и оглеждайки се
подозрително се насочил към
паркинг с леки автомобили.
Служителите на реда направили проверка като отишли до
лицето в момента, когато същият отворил вратата на лек
автомобил „Фиат” с великотърновска регистрация. При
проверката полицаите установили, че той е собственик на
колата. Те видели на задната
седалка стекове с цигари, които не били с български бандерол. Собственикът им обяснил,
че купува цигарите от Репуб-

лика Украйна. На местопроизшествието бил извикан разследващ полицай и от Анг. Цв.
били иззети 19 стека със 190
кутии с цигари надпис „style”,
16 стека със 160 кутии и 2 стека с 12 кутии цигари с надпис
„Прима Люкс. Всички кутии с
цигари били запечатени с украински бандерол.
Анг. Цв. обяснил, че си купувал цигари от Украйна за лична употреба и за семейството
му. Те били по-евтини и с добро качество. Подсъдимият не
се признава за виновен за престъплението.
Оценъчната експертиза е
установила, че общата стойност на цигарите е 2 715 лв.
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Êðàæáà íà ÷óãóíåí êàïàê
Наказателно дело срещу 26-годишните Ж. Юл.
Н. и Р. М. Р. от гр. Балчик
е насрочено за разглеждане на 04.06.2012 г. в Районен съд – Балчик. Срещу
тях е повдигнато обвинение от Районната прокуратура за това, че през месец януари 2011 г. в гр.
Балчик, в съучастие като
извършители, от новоизградена канализация за отпадни води в района на
квартал на града, са отнели чугунен капак за ревизионна канализационна
шахта на стойност 171 лв.
от владението фирма.

Държавното обвинение
посочва, че двамата подсъдими били безработни и
нямали средства. По тази
причина през месец януари 2011 г. те решили да откраднат железа. Било през
деня и по канализацията,
която се изграждала в
квартала, нямало работници. Те взели със себе си
5 килограмов чук. Стигнали до чугунен капак на
ревизионна канализационна шахта. Надигнали го и
той се откъртил сам от
пантите си. Взели го и тръгнали към пункт за изкупуване на отпадъци от

черни и цветни метали. По
пътя го начупили на парчета с помощта на чука. В
пункта обаче им отказали да
вземат капака, затова двамата изхвърлили парчетата.
Изготвената по делото съдебно-оценителна експертиза показва, че предмета на
посегателството е на стойност 171 лв. по пазарни цени
към месец януари 2011 г.
Ж. Н. и Р. Р. са признали
вината си на досъдебното
производство.
Двамата имат начално
образование, безработни
са, не са семейни, не са
осъждани.

Ñðåùà íà ìåñòíè ìåäèàòîðè
Приложението на медиацията обсъдиха заместник – председателят на
Съюза на юристите в България и председател на
Националната асоциация
на медиаторите Йосиф Герон, Цветанка Спасова –
главен секретар на СЮБ
и председател на Центъра
по медиация към СЮБ на
среща с медиатори от Добрич и Балчик и адвокати
от Адвокатска колегия Добрич. Окръжен съд –
Добрич, бе домакин на
първата изнесена в страната среща на ръководството на СЮБ и Националната асоциация на медиаторите с действащи медиатори и адвокати.
Г-н Герон обърна внимание на изключителната
роля на съда в прокарването на медиацията в България като насочва страните към медиацията като
законово установен способ
за разрешаване на спорове помежду им и като възможност да ползват облекчение по дължимата държавна такса. На следващо
място като одобрява постигнатите в процедура по
медиация споразумения.
Обсъдени бяха проблеми,

свързани с различната съдебна практика при събиране на държавна такса за
одобряване на сключено
чрез медиация споразумение по чл. 18 от Закона за
медиация, както и предмета на споровете, по които
може да се сключи извънсъдебна спогодба.
Националната асоциация на медиаторите обсъжда с Министерството на
правосъдието промяна на
Тарифа №1 към Закона за
държавните такси, за да се
регламентира размера на
дължимата държавна такса при внасяне в съда на
споразумение, сключено
при медиация, съобщи гн Герон. Той изрази надежда при предстоящите
промени на Наказателния
кодекс да бъде предвидено приложението на медиацията в началото на производството по наказателни дела с подсъдими непълнолетни и при престъпления, за които се предвижда леко наказание. По
данни на асоциацията годишно в България се
сключват около 400 медиационни спогодби.
Центърът за медиация
към Съюза на юристите в

България, който досега
организира курсове за базово обучение на медиатори, ще проведе през
есента курс за специализирана семейна медиация.
По-късно се предвижда и
специализиран курс за
медиация в трудовото
право, съобщи неговият
председател г-жа Спасова. Центърът поддържа
база данни за медиаторите в страната и при запитвания от държавата или
чужбина, предоставя информация за подходящия
специалист. Според г-жа
Спасова медиацията ще
намери широко приложение при решаване на трансгранични спорове.
Медиаторите от Добрич и Балчик коментираха, че при развод би трябвало да се регламентира
задължително приложение на медиация преди делото. Според тях медиацията се осъществява найтрудно при семейни спорове, където емоциите водят поведението на страните. Най-лесно се прилагал способът за решаване
на административни спорове, където е определящ
материалният интерес.

3 ïîäñúäèìè çà êðàæáà íà àãíåòà
Районен съд – Балчик, е насрочил за разглеждане на
23.05.2012 г. наказателно дело срещу 35-годишния Св. Ал.
Г., 20-годишния В. Г. Ас. и 35годишния Д. Т. Г. от с. Оброчище, община Балчик. Тримата са подсъдими по обвинителен акт на Районна прокуратура – Балчик, за това,
че при условие на продължавано престъпление на 26 срещу 27 март 2011 г. и месец
април 2011 г. в с. Оброчище,
община Балчик, от частно
дворно място и от гробищен
парк, чрез използване на специални технически средства
са отнели 2 броя агнета и 20
метра поцинкована оградна
мрежа на обща стойност 540
лв. Кражбата е извършена в
съучастие между тримата като съизвършители. В. Ас. и С.
Г. ще отговарят също за кражба на 20 м оградна мрежа от
гробищния парк на с. Оброчище. В. Ас. е подсъдим и за
кражба на дънки и 50 лв. За
Св. Г. деянията са извършени
при опасен рецидив, а за В.
Ас. са сторени като повторно престъпление.
Рзследването е установило, че на 26.03.2011 г. Св.
Г. и Д. Г. са употребили значително количество вино, а

когато то свършило тръгнали да купят още нещо за пиене. По пътя срещнали В.
Ас., който им казал, че знае
къде има агнета, да отидат
да ги откраднат. Подсъдимите Св. Г. и Д. Г. се съгласили и заедно стигнали до
дворно място, собственост
на жител на селото. В. Ас. и
Д. Г. влезли в двора и изкарали две бели агнета без ушни марки. Тримата ги закарали до близка река, където
Св. Г. ги заклал.
Тримата отишли до дома,
където живеел на квартира
Д. Г., събудили собственика
и го помолили с магарешката му каручка, за да отидат
за алкохол. Свидетелят впрегнал каруцата и купили 2 бутилки по 2 литра бира от
бензиностанция. На връщане подсъдимите поискали да
спрат до мястото, където били заклани агнетата. Те ги
натоварили на каруцата, а на
собственика й казали, че не
го интересува откъде са. Едното животно било разтоварено в дома му, а другото
било продадено на човек от
селото за 40 лв. Тримата подсъдими изпекли част от оставеното агне, а другата си
поделили.
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Според показанията на
собственика на добитъка,
едното агне е било с тегло
35 кг, а другото – 37 кг. Назначената оценъчна експертиза показва, че общата им
стойност към момента на
кражбата е 396 лв.
През март 2011 г. Св. Г. и
В. Ас. решили да извършат
кражба на оградна мрежа от
гробищния парк на с. Оброчище. С клещи те отрязали
20 м, които навили на руло
и пренесли до с. Църква. Там
я продали, но в хода на досъдебното производство била предадена доброволно от
купувача. Съдебно-оценъчната експертиза посочва, че
мрежата струва 144 лв.
На 03.09.2011 г. В. Ас. влязал в къщата на жител на с.
Оброчище. Около 02,30 ч. собственикът го заварил в стаята си на втория етаж. В. Ас.
бил взел дънките му и 50 лв.,
извадени от портфейла му.
Пострадалият го заключил в
стаята си и уведомил полицията. Пристигналите служители на реда отвели В. Ас.
Тримата подсъдими се
признават за виновни и са
направили пълни самопризнания на досъдебното производство.

