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Наказание 3 месеца усло-
вно  лишаване от  свобода
при 3 години  изпитателен
срок, наложи Окръжен съд
– Добрич, на 31-годишния
Янко Ст. Ас. от Добрич. Той
бе признат за виновен в то-
ва, че на 22.06.2011 г. при
условията на продължава-
но престъпление в с. Обро-
чище, област Добрич, е из-
ползвал платежен  инстру-
мент  –  дебитна  карта  в
20.23.21 ч. и  в 20.24.22  ч.
без съгласието на титуляра
й, като вторият път е изтег-
лил сумата от 141 лв. и дея-
нието не съставлява по-те-
жко престъпление. Той  е
осъден да заплати и глоба в
размер на 141 лв.

По молба на адвоката на
Янко  Ас. и  след като  той
призна вината си, съдебни-

ят състав допусна делото да
бъде разгледано по реда на
съкратеното съдебно  след-
ствие. Предвид този инсти-
тут и многобройните смек-
чаващи  вината му  обстоя-
телства, Окръжна прокура-
тура – Добрич, предложи
на подсъдимия да бъде на-
ложено наказание 3 месеца
лишаване от свобода - под
минималния, предвиден  в
закона размер, и то да бъде
отложено  с  изпитателен
срок от  3 години. Адвока-
тът на защитата също поис-
ка наказание под минимал-
ния размер. Янко Ас. заяви
пред съда, че се извинява за
извършеното от него.

Пресцентърът  припом-
ня,  че  според  обвинител-
ния  акт  през  месец  юни
2011 г. пострадалата – жи-

телка на с. Оброчище, е да-
ла дебитната  си карта  на
мъжа, с когото живеела на
съпружески  начала,  за  да
изтегли пари. Тя написала
ПИН-кода на листче. Мъ-
жът работел като общ ра-
ботник.  Той  не успял  да
изтегли пари и оставил де-
битната карта и листчето с
ПИН-кода  в  жабката  на
микробуса  си.  В  следва-
щите дни той потърсил там
дебитната карта и листче-
то, но не ги намерил. Пост-
радалата посетила клон на
банката и уведомила за ли-
псата. Там й съобщили, че
от дебитната й карта е из-
вършено теглене на 141 лв.
от  банкомат  в с.  Оброчи-
ще. Жената уведомила по-
лицията за случилото се.

Разследването е устано-

вило, че деянието е извър-
шено от  Янко Ас.,  който
работил  през  лятото  на
2011 г. заедно с братовчед
си – мъжа на пострадала-
та. Подсъдимият бил отк-
рил дебитната карта и ли-
стчето с ПИН-кода в жаб-
ката  на  микробуса  и  ги
взел. Като се прибрал от ра-
бота  в  с. Оброчище,  той
отишъл до АТМ-устройс-
тво и  изтеглил сумата  от
141 лв. от картата. Извест-
но време след това подсъ-
димият разказал на брато-
вчед си какво е направил.

Янко  Ас.  има  начално
образование, не е семеен,
безработен е, осъждан.

 Присъдата на Окръжен
съд – Добрич, подлежи на
обжалване и протест пред
Апелативен съд – Варна.

×óæä ãðàæäàíèí, øîôèðàë ñëåä
óïîòðåáà íà àëêîõîë

Районен  съд –  Балчик,
наложи наказание условно
лишаване от свобода за 3
месеца с 3 години изпита-
телен срок на 25-годишния
Щ. Х. от гр Волзано, Репу-
блика Италия. Той е лишен
и от право да управлява мо-
торно-превозно  средство
за срок от 12 месеца.

Районен  съд –  Балчик,
призна Щ.  Х. за виновен
по повдигнатото му обви-
нение  за  това,  че  на
27.08.2011 г. по главен път
I-9  е управлявал тежкото-
варен автомобил „Мазда” с
концентрация на алкохол в
кръвта си над 1,2 промила,

а именно 1,56 промила, ус-
тановено по надлежния ред.

Пресцентърът  припом-
ня, че подсъдимият рабо-
ти  като  електротехник  в
чуждестранно  търговско
дружество,  регистрирано
на  територията на Репуб-
лика  България.  Той   е
правоспособен  водач  на
моторно-превозно  сред-
ство и за компанията му
поверила  управлението
на тежкотоварен автомо-
бил  за  изпълнение  на
служебните му задълже-
ния, компанията.

На 26 срещу 27.08.2011
г. Щ. Х. посетил заведение

в курортен комплекс „Зла-
тни пясъци” и изпил 3-4
бири от  по 500  милилит-
ра.  Около  02,41  ч.  на
27.08.2011  г.  той  управ-
лявал  колата  по  пътя  от
курортен  комплекс  „Ал-
бена” към гр. Балчик. Бил
спрян за проверка  от по-
лицейски служители и бил
изпробван за употреба на
алкохол.  Техническото
средство отчело концент-
рация на алкохол в кръв-
та  му  в  количества  1,56
промила  и  чуждият  гра-
жданин се съгласил с по-
казания  от  техническото
средство  резултат.

Êðàæáà íà íàâåñíà ïðúñêà÷êà
На 21.05.2012 г.  Райо-

нен  съд  –  Балчик,  даде
ход  на наказателно  дело
срещу 18-годишния П. В.
К. и 22-годишния Ж.П.Г.
от гр. Балчик.

Районна  прокуратура –
Балчик, е повдигнала сре-
щу тях обвинение за това,
че  през  месец  октомври
2011 г. в с. Царичино, об-
щина Балчик, след предва-
рителен  сговор,  чрез  из-
ползване  на  техническо
средство –  ножици и  лек
автомобил „Форд Сиера”,
чрез  разрушаване на пре-
гради,  здраво  направени
за защита на имот, са отне-
ли  навесна  пръскачка

„Алплер” 600  L  на  стой-
ност 1590 лв. от владени-
ето на  балчиклия. Вещта
е върната на собственика
в  хода  на  досъдебното
производство.

Държавното  обвинение
посочва, че през месец ок-
томври 2011 г. подсъдими-
те се срещнали и си споде-
лили, че не разполагат с па-
ри. П.К. предложил да из-
вършат кражба на пръска-
чка от с. Царичино, къде-
то преди  време видял,  че
има такава. Ж.Г. се съгла-
сил.  Двамата  потеглили
към с. Царичино в тъмна-
та част на денонощието с
лек автомобил „Форд Си-

ера” с прикачено към него
ремарке,  собственост  на
бащата на П. К. 18-годиш-
ният спрял колата извън се-
лото на черен път и пеша
стигнали до имота с навес-
на пръскачка. С помощта
на ножици П. К. срязал ог-
радната  мрежа.  Двамата
пренесли  на  ръце  съоръ-
жението  на  разстояние
около 20  м.  до автомоби-
ла.  Натоварили  пръскач-
ката в ремаркето и се вър-
нали в Балчик. Оставили
откраднатото на вилата на
родителите на П. К.

На следващия ден Ж. Г.
проверил в интернет и ус-
тановил, че съоръжение от

този  тип  струва  около
1 500 лв. Той започнал да
търси  купувач  за  него.
След няколко  дни  прода-
ли пръскачката за 800 лв.
и 100 нови турски лири.

При разследването навес-
ната пръскачка била върната
на собственика, а парите   -
възстановени на купувача й.

Със съдено – оценъчна
експертиза е  установено,
че  пазарната стойност  на
отнетата  вещ възлиза  на
1590 лв.

П.  К.  е  ученик,  не  е
осъждан.

Ж. Г. има средно  обра-
зование, работи, не е семе-
ен, не е осъждан.

Ñìÿíà íà òåëåôîííàòà êîìïàíèÿ
Районен  съд –  Балчик,

уведомява  потребителите
на  съдебни  услуги,  че  в
следващите  две  години
служебните телефони  му
бъдат  обслужвани  от  М-
Тел. Познатите на гражда-
ните стационарни и мобил-

ни телефонни номера се за-
пазват чрез услугата прено-
симост на телефонни номера.

Районен  съд –  Балчик,
уточнява, че компанията е
избрана при процедура на
събиране на оферти, пред-
вид размера на стойността

на услугата, която  ползва
съдът. Със заповед на пре-
дседателя на Районен съд –
Балчик, от 08.05.2012 г. за
изпълнител е определен М-
Тел. Съдебната админист-
рация  е  изпратила  на
08.05.2012  г. уведомление

на досегашния доставчик на ус-
лугата – ВИВАКОМ за прек-
ратяване на отношенията.

Договорът  с М-Тел  ще
бъде  подписан  след  като
ВИВАКОМ му  предоста-
ви  услугата  преносимост
на телефонни номера.

ÑÓ è áàë÷èøêà ôèðìà ñïîðÿò
çà òúðãîâñêà ïëîù â Äâîðåöà
Гражданско дело, обра-

зувано  по  искова  молба
на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охрид-
ски” срещу  ЕТ „Фалко –
Анка Господинова” е на-
срочено за разглеждане в
Районен съд – Балчик, на
22.05.2012 г.

Висшето училище иска
ответникът да бъде осъден
да освободи и  да му  пре-
даде заемана  от него  без
правно основание площ от
20  кв.  м. пред  западната
фасада на бившия Дворец
на  румънската  кралица  в
Балчик.  Университетът
уточнява, че с министерс-
ко решение от април 2011
г  . е получил за управле-
ние поземлен имот с площ
183 488 кв. м. – публична
държавна собственост,  в

Балчик. В края на юли ми-
налата година СУ „Св. Кл.
Охридски”  е изпратил на
ЕТ „Фалко – Анка Госпо-
динова” писмо с искане да
му бъдат представени до-
казателства за основание-
то, на което ответникът по-
лзва  и  развива  търговска
дейност в този имот. След
като не са получили таки-
ва, отправили нотариална
покана към фирмата, за да
освободи имота. До момен-
та площите не са предаде-
ни на ищеца.

ЕТ „Фалко – Анка Гос-
подинова” намира искова-
та молба за неоснователна.
В  отговор  до  съда,  едно-
личният  търговец  посоч-
ва,  че упражнява търгов-
ска дейност в Павилион за
сувенири с площ 31,20 кв.

м. по силата на договор за
наем,  сключен  на
01.04.2011 г. с ДКИ „КЦ І
Двореца” за срок от 5 го-
дини.  Павилионът  заема
част  от  сградата  и  площ
пред  нея. Ответникът  ак-
центира, че с решението на
Министерския  съвет  се
предоставя на СУ „Св. Кл.
Охридски” само управле-
нието на поземления имот,
без влизащите в него сгра-
ди.  Очевидно според  ЕТ
„Фалко” правото да упра-
влява сградите в поземле-
ния  имот  е  останало  в
ДКИ  „КЦ  –  Двореца”,  с
когото е сключен догово-
рът му за наем. Като пол-
зващ  сградата,  еднолич-
ният  търговец имал  пра-
во на „прилежаща площ”
на земята около нея.

43-ãîäèøåí òóðñêè ãðàæäàíèí
çàäúðæàí

Окръжен съд – Добрич,
наложи  временно  задър-
жане под страж за срок от
40  дни  на турския  граж-
данин Гюлтекин С. Той е
издирван  от Интерпол  –
Анкара, на основание  за-
повед за задържане, изда-
дена на 23.08.2010 г. от съд
в турския  град Soma.  43-
годишният Гюлтекин С. е
търсен  за изтърпяване на
наказание 11 години 2 ме-
сеца  и  27  дни.  На
20.03.2008 г. той е бил осъ-
ден  от  съд  в Diyrbakir  на
30  години  лишаване  от
свобода.  Присъдата му  е
постановена за предумиш-
лено  убийство,  извърше-
но 22.04.1994  г. в  съучас-
тие с други лица. Те са взе-
ли пострадалия с  автомо-
бил. Завели са го до разру-
шена сграда, където един от
съучастниците е застрелял
жертвата в  главата.

На 16.05.2012 г. турски-
ят гражданин  е бил  уста-
новен и задържан от ОД на
МВР Добрич. Той има ста-
тут на постоянно пребива-
ващ в Република България
и живее в гр. Добрич.

Пред Окръжен съд – До-
брич,  Гюлтекин С.  заяви,
че престъплението, за кое-
то е осъден е военнно. Със
закон през  1999 г. Репуб-
лика  Турция е  амнистира-
ла наказаните за подобни
деяния и той трябва да из-
лежи 1 година лишаване от

свобода. В предварителния
арест е бил задържан за 10
месеца. Гюлтекин С. нямал
намерение  да  избяга,  от
2001 г. той има семейство и
работи в гр. Добрич.

Окръжна  прокуратура
–  Добрич,  предложи  на
турския гражданин да бъ-
де взета временна мярка за
неотклонение  задържане
под  стража за  срок от 40
дни или да му бъде нало-
жен домашен арест. Защи-
тникът му поиска по-лека
мярка за неотклонение.

Окръжен съд – Добрич,
след като изслуша станови-
щата на страните,  устано-
ви, Гюлтекин  С. е  търсен
от турските власти по при-
съда на съда в Diyrbakir  с
наказание 30 години  зат-
вор, за изтърпяване на  11
години 2 месеца и 27 дни
лишаване от свобода.  От
молбата  на турските влас-
ти е видно намерението им
да изпратят необходимите
документи за неговата екс-
традиция. В  официалните
документи не са посочени
данни по възражението на
Гюлкетин С. за амнистия на
осъдените за подобни пре-
стъпления  в  Република
Турция.  Извършеното  е
престъпление и по българ-
ския Наказателен кодекс.

Съдът  взе предвид,  че
Гюлтекин С.  е  създал  се-
мейство в България, че не-
гови близки и той самият

са  с влошено  здравослов-
но състояние. Конкретна-
та присъда с висок  размер
на наказанието, мотивират
Окръжен съд – Добрич, да
приеме, че искането за вре-
менно задържане е основа-
телно. Съдът смята, че така
ще бъде осигурено участие-
то на лицето в производст-
вото по екстрадицията му и
да избегне опасността Гюл-
текин С. да се укрие, която
към момента е висока. Съ-
дът намира, че при същинс-
кото разглеждане на искане-
то за екстрадиция, може да
вземе отношение по възра-
жението на турския гражда-
нин за амнистия на осъжда-
нето му. Окръжен съд – До-
брич, смята, че временното
задържане под стража на 43-
годишния трябва да бъде за
40 дни, колкото е максимал-
ният срок по Европейската
конвенция за екстрадицията.

С  тези аргументи  Окръ-
жен съд – Добрич, наложи
временна мярка за  задър-
жане под стража за срок от
40 дни на Гюлтекин С.

Определението подлежи
на  обжалване  и  протест
пред Апелативен съд – Вар-
на. Гюлтекин  С. заяви же-
лание лично да се яви пред
въззивния  съд на делото,
насрочено за 29.05.2012 г.

Гюлтекин С. има средно
образование, семеен е, ра-
боти, осъждан  е в Репуб-
лика  Турция.
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В Районен съд – Балчик,
е насрочено за разглежда-
не на 19.06.2012 г.  граж-
данско  дело,  образувано
по искова молба на държа-
вата,  представлявана  от
Министъра на  регионал-
ното развитие и благоуст-
ройството чрез  пълномо-
щника си – Областния уп-
равител на Област Добрич
Желязко Желязков, с иска-
ния за прогласяване на ни-
щожността  на договор  за
продажба на земя с площ
от 452 кв. м. в гр. Балчик,
осъждане на ответниците да
предадат владението  вър-
ху имота на държавата и за
премахване на изградените
върху имота обекти.

Трите иска на държава-
та са  насочени срещу  39-
годишния Атанас Й. Ат. от
гр. Добрич и 30-годишния
Стоян П. В. от гр. Балчик.
Всеки от исковете е оценен
на 3 881,78 лв.

Предмет на спора е до-
говор за продажба на пра-
вото  на собственост  вър-
ху недвижим имот – част-
на държавна собственост –
земя  с  площ  452  кв.  м.,
сключен  между  Област-

ния  управител на  област
Добрич Ердинч  Хаджиев
като продавач и Атанас Ат.
като  купувач.  Държавата
претендира  в  исковата
молба,  че  договорът  за
продажба на частна държа-
вна  собственост е  нищо-
жен, защото  е сключен  в
противоречие на Закона.

Процедурата по  прода-
жбата е започнала с депо-
зирано през юли 2008 г. от
Атанас Ат. заявление с ис-
кане за закупуване на при-
лежаща площ от 452 кв. м.
към сграда – негова собст-
веност в гр. Балчик. През
юни същата година граж-
данин на Балчик чрез но-
тариус  е  удостоверил
придобиването по давност на
собствеността на паянтова
едноетажна жилищна сграда
в имота - предмет на делото.
На 10.07.2008 г. балчиклия-
та я продал на Атанас Ат.

Според исковата  молба
при подаване на заявлени-
ето за закупуване на при-
лежащата площ към сгра-
дата, той не е представил
документ,  удостоверяващ,
че тя е законно построена.
С това бил нарушен Зако-

нът  за държавната  собст-
веност, който изисква при
тази процедура да е нали-
це  „законно  построена
сграда”. В община Балчик
не били открити издавани
за  имота  разрешения  за
строеж, актове за узаконя-
ване, одобрени проекти и
нямало  разработени  под-
робни  устройствени  пла-
нове. Затова  юристите на
държавата смятат, че сгра-
дата е незаконно изграде-
на към 29.07.2008 г., кога-
то  Областният  управител
на област Добрич Ердинч
Хаджиев издал  Заповедта
за  определяне  на  Атанас
Ат. като купувач на имота.

С  нотариален  акт  от
20.10.2008 г. Атанас Ат.  е
продал имота на другия от-
ветник по делото Стоян В.

В исковата молба се по-
сочва още,  че с проглася-
ване  на  нищожността  на
договора  за  продажба  на
земята от Областния упра-
вител на Атанас  Ат., имо-
тът се връща в собственост
на държавата. От това сле-
два, че Атанас Ат. не е мо-
гъл  да  прехвърли  права,
които  не  притежава  на

Стоян В.  и той  не владее
имота  на  правно  основа-
ние. Затова държавата ис-
ка, съдът да осъди  Стоян
В. да предаде владението
върху имота и да го възс-
танови  в предишното  му
състояние като  премахне
изградените там обекти.

В  отговор  на  исковата
молба  ответници  заявя-
ват  пред  Районен  съд  –
Балчик,  че  предявените
искове са недопустими и
неоснователни.  Според
тях  ищецът  няма правен
интерес  за  води  този
спор, защото никога не е
бил и не е собственик на
поземления  имот.  Те
твърдят,  че  Областният
управител  на  Добрич  е
продал земя към законно
изградена  постройка.
Първият  собственик  е
бил  придобил  имота  на
основание  давностно
владение и въз основа на
издадени  му  строителни
книжа,  които  е  загубил
във времето. Ответници-
те оспорват всички твър-
дения в исковата молба на
държавата  и  молят  съда
да я отхвърли.
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