КРИМИНАЛНА
Óñëóãà ïðîñëóøâàíå íà äîêóìåíò
Районен съд – Балчик,
предоставя на потребители на съдебни услуги със
зрителни увреждания запознаване със съдебен документ в звуков формат.
Това стана възможно благодарение на получения от
Сдружение „Програма за
развитие на съдебната система” софтуер за синтез
на реч „Speechlab 2.0”.
Продуктът е разработен за незрящи хора. Той
преобразува текстове от
присъди, съдебни решения
и определения, протоколи

от съдебни заседания в аудио сигнал. Услугата е
предназначена също за хора със слухови проблеми,
възрастни и неграмотни.
Прослушването на съдебни книжа става в деловодството на Районен съд –
Балчик, на третия етаж на
съдебната сграда. Софтуерът е инсталиран на компютър, предназначен за
граждани, и оборудван с
тонколони.
Потребителите
на
„Speechlab 2.0” могат да се
обърнат за ползване на ус-

лугата към работещите в
деловодството четири съдебни служители. Те имат
ангажимент да намерят
търсения документ в деловодната програма на Районен съд – Балчик, и да го
предоставят за ползване в
звуков формат.
Всеки потребител на
услугата и прослушаният от него документ ще
бъдат вписвани в „Регистър”, за да се проследи
еф ек т а и п роб леми т е
п ри упот реб ат а н а
„Speechlab 2.0”.

Ñúä - Ìîäåë â Áúëãàðèÿ
Окръжен съд – Добрич,
получи за втори път званието „Съд - Модел в България” за свършеното по
Втория план за подобряване на работата на съда.
Официалната церемония
по обявяване на съдилищата – модели по План 2
се състоя на 29.06.2012 г.
в гр. Трявна.
Званието е придружено
с плакет с надпис „В знак
на признателност към съдиите и съдебните служители в Окръжен съд – Добрич, които са водещи в
съдебната реформа, днес,
29 юни 2012 г., те се признават за успешно работещ съд – модел по Втория план за подобряване
на работата на съда”. Той
бе реализиран с подкрепата на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” и със съдействието на Фондация
„Америка за България”.

На церемонията бяха
представени добри практики на съдилищата – модели по План 2, които ще
бъдат включени в наръчник. Окръжен съд – Добрич, ще бъде представен в
сборника с пет от дейностите, изпълнени по 24-те
цели на План 2. Това са
„Управление на човешките ресурси”, „Работа със
съдебните заседатели”,
„Действия за популяризация на медиацията”, „Концепция за работа с хора с
увреждания” и „Концепция за медийна политика”.
Окръжен съд – Добрич,
изпълнява План 2 на
Програмата за развитие
на съдебната система от
началото на 2010 г. Сдружението продължи дейността на Инициативата
за укрепване на съдебната система към Американската агенция за международно развитие.

Окръжен съд – Добрич,
се включи в програмата
„Съдилища – модели и съдилища – парньори” на
Инициативата за укрепване на съдебната система на
ААМР на 14.10.2005 г. В
рамките на това сътрудничество бяха изградени модерни деловодства, Информационен център,
включващ и регистратура,
създадена бе обучителна
зала, разработена бе интернет страница на съда,
подобрено бе управлението на делата и бяха постигнати значителни успехи към подобряване на
общественото доверие в
институцията.
На
28.02.2007 г. Висшият съдебен съвет и Американската агенция за международно развитие отличиха Окръжен съд – Добрич, като Съд – Модел в
стремежа за укрепване на
върховенството на закона.

61-ãîäèøåí îò ñ. Áåçâîäèöà øîôèðà ïèÿí
Районен съд – Балчик,
ще разгледа на 06.07.2012
г. наказателно дело срещу
61-годишния Ен. Янк. Ат.
от с. Безводица, община
Балчик. Районна прокуратура – Балчик, му е повдигнала обвинение за това, че на 08.04.2012 г. около 21,50 ч. по улица в с.
Сенокос, община Балчик,
е управлявал лек автомобил „Форд Транзит” с
концентрация на алкохол в

подал светлинен сигнал за
изменение на посоката си
на движение на ляво с намерение да завие. Приближавайки кръстовище
подсъдимият е намалил
скоростта на автомобила
и е извършил маневрата
със скорост от 15 км в час.
Прокуратурата посочва,
че той не бил възприел
движещия се в насрещната лента по път с предимство мотопед, управляван
от 34-годишен мъж. При
сблъсъка между двете
превозни средства, водачът на мотопеда паднал на
пътното платно. Изготвената по делото съдебномедицинска експертиза
показва, че получените
при падането телесни увреждания са обусловили
затруднение на движението на десен долен крайник за период от 3-4 месеца и представляват средна
телесна повреда.
Според държавното обвинение М. З. е нарушил
чл. 37, ал. 1 от Закона за
движение по пътищата:

„При завиване наляво за
навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно
средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни
средства. ……..”. Посочва се и нарушение на чл.
47 от Закона за движение по пътищата: „Водач
на пътно превозно средство, приближаващо се
към кръстовище, трябва да се движи с такава
скорост, че при необходимост да може да спре
и да пропусне участниците в движението, които имат предимство”.
Рай онен съд – Д обрич, даде ход на делото
на 06.06.2012 г. и го отложи за събиране на доказателства. На насроченото за 11.07.2012 г.
заседание съдът трябва
да изслуша вещите лица, изготвили съдебноавтотехническа и съдеб н о-м ед и ц и н ск а ек сп ерти зи и д а разп ит а
трима свидетели.

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê
кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие
на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.
10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден талон.
Тел. за контакти: 0878 568257
/4-1/

кръвта си над 1,2 промила,
а именно 1,55 промила, установено по надлежен ред.
Държавното обвинение
посочва в обвинителния
акт, че на 08.04.2012 г. около 21 ч. двама полицаи от
РУП – Балчик, извършващи обход със служебния си
автомобил на територията на с. Сенокос, спрели за
проверка микробус марка „Форд Транзит”. Водачът му бил във видимо не-

трезво състояние и миришел на алкохол, говорел
заваляно и несвързано.
Служителите на реда му
разпоредили да слезе от
автомобила и го попитали,
дали е употребил алкохол.
Ен. Ат. обяснил, че е пил
две бири. След това бил
заведен в гр. Балчик, където му била направена
проверка за употреба на
алкохол с техническо средство от автоконтрольор

по КАТ. Дрегерът отчел
наличие на алкохол в издишвания въздух - 1,58
промила. След това била
взета кръвна проба на водача, която показала, че има
етилов алкохол в количество 1,55 промила в кръвта.
Ен. Ат има основно образование, не работи, семеен е, осъждан. Той се е
признал за виновен и обяснил, че пил две бири при
посещение на познати.

19-ãîäèøåí ìëàäåæ ùå îòãîâàðÿ çà äúðæàíå
íà àìôåòàìèíè
19-годишният Хр. Кр.
Й. ще се изправи пред
Районен съд – Балчик,
на 06.07.2012 г., заради
наркотични вещества.
Районна прокуратура –
Балчик, иска той да бъде признат за виновен за
това, че на 28.07.2011 г. в
курортен комплекс, без
надлежно разрешително е придобил и държал
високорисково наркотично вещество – 0,05 грама амфетамин, на стой-

ност 1,50 лв. Държавното обвинение посочва,
че случаят е маловажен
и предлага Хр. Й. да бъде освободен от наказателна отговорност и
санкциониран по административен ред.
Прокурорското постановления уточнява, че
подсъдимият работел в
атракцион на територията на курорт. При полицейска проверка той
бил отведен в РУ „Албе-

на”, където му бил извършен обиск. В личната му раница било открито и иззето полиетиленово пликче с бяло
прахообразно вещество, което при проверка
с полеви наркотест е реагирало на амфетамин.
Това било потвърдено
от назначената физикохимическа експертиза.
Хр. Й. е признал, че е
държал за лична употреба наркотичното ве-

щество. Самопризнанието му, неговото чисто
съдебно минало, фактът, че деянието е маловажно по смисъла на
Наказателния кодекс, и
липсата на настъпили от
него вреди, дават основание на прокуратура
да поиска той да бъде
освободен от наказателна отговорност. Държавното обвинение предлага да бъде санкциониран с глоба.

Íàãðàäà çà Êðàñèìèð Ãîñïîäèíîâ
îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà ïðàâîñúäèåòî

Òåëåñíà ïîâðåäà ïðè êàòàñòðîôà
Районен съд – Балчик, е
насрочил за разглеждане
на 11.07.2012 г. наказателно дело срещу 21-годишния М. Б. З. от гр. Балчик. Районна прокуратура – Балчик, иска той да
бъде признат за виновен
в това, че на 18.07.2009 г.
в гр. Балчик при управление на лек автомобил
„Ситроен” е нарушил
правилата за движение –
чл. 37, ал. 1 и чл. 47 от
Закона за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил средна
телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение на движението на
долен крайник на 34-годишен мъж. Държавното
обвинение иска той да бъде освободен от наказателна отговорност и да му
бъде наложено административно наказание.
Разследването е установило, че на 18.07.2009 г.
М. З. се е движел по път
със стръмен наклон по посока болницата на гр. Балчик. При спускане той е
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Съдията по вписванията в Районен съд – Балчик, Красимир Господинов е награден от Министъра на правосъдието

Диана Ковачева за висок
професионализъм и образцово изпълнение на
служебните задължения.
Той е първият в страната, започнал да прави
имотни партиди на недвижимите имоти, след като
със заповед на Министъра на правосъдието от
18.05.2005 г. е определен
да извършва тази дейност.
От тогава досега съдия по
вписванията Господинов е
изготвил 28 200 броя имотни партиди за имоти на
територията на община

Балчик. Те представляват досие на самия имот,
п о ко ет о мож е д а се
проследи как се е променяла собствеността и
дали има наложени тежести върху него. Преди
това имотите са се търсели по името на собственика. Новата система
за търсене по досието на
имота се въвежда в цялата страна.
Дейността се извършва от съдия Господинов
при г оляма натовареност, много добра орга-

низация и висок професионализъм. С тези аргументи административният ръководител – председател на Районен съд –
Балчик, Ивелина Велчева го предложи за награда тази година.
Красимир Господинов
започва работа в Районен
съд –Балчик, на 09.09.1998
г. като съдия – изпълнител,
на когото са възложени и
функциите на съдия по
вписванията. От 2004 г.
той е преназначен само като съдия по вписванията.

Íàêàçàíèå çà íåçàêîíåí äúðâîäîáèâ
Наказание условно лишаване от свобода за 3 месеца
с 3 години изпитателен срок
наложи Районен съд – Балчик, на 23-годишния С.
Андр Г. от С. Змеево, община Балчик. Той бе признат за виновен в това, че на
16.10.2010 г. в землището на
с. Кремена без редовно писмено позволително е добил
от горския фонд – държавна гора с. Кремена, 3 куб.
метра дърва за огрев от
цер, ясен и акация на стойност 120 лв. Съдът осъди С.

Г. да заплати глоба в размер
на 1000 лв., както и да заплати в полза на държавата 120
лв. – равностойността на предмета на престъплението.
Пресцентърът припомня, че според обвинителния акт С. Г. е бил ангажиран през месец октомври
2010 г. като дървосекач в
землището на с. Кремена.
На 16.10.2010 г. той отишъл на мястото, където
работи и натоварил 3 кубика отрязани и стафирани дърва, които продал на

жена от с. Кремена.
На 20.10.2010 г. горски
надзирател при ДЛС – гр.
Балчик, получил сигнал за
случилото се, направил
проверка в дома на жената от с. Кремена и разбрал,
че тя е придобила дървата
от С. Г. за сумата от 135
лв., без да й е представен
документ. Надзирателят
установил, че дървата са
нарязани по стандарт и нямат експедиционна марка.
Количеството било с обем
3 куб. метра от вида ясен,

цер и акация. Последният
вид бил 0,30 куб. метра.
Подсъдимият признал
пред надзирателя, че е превозил дървата от сечището до купувача.
Свидетелката по делото
заплатила 116,45 лв. за откритите в дома й дърва на
ДЛС – гр. Балчик. Съдебно - оценителната експертиза е установила, че тяхната стойност е 120 лв.
Присъдата подлежи на
обжалване и протест пред
Окръжен съд – Добрич.

Íàêàçàòåëíî äåëî ñðåùó íåïúëíîëåòåí
В Районен съд – Бал- 2011 г. в гр. Балчик, ка- свои. Държавното об- намирали машините.
чик, ще разгледа на то непълнолетен, но винение посочва, че Младежите влезли през
22.06.2012 г. наказател- след като е разбирал случаят е немалова- отключената врата и
но дело срещу 17-годи- свойството и значени- жен. До приключване сложили резачките в
шния М. А. от гр. Бал- ето на деянието и е мо- на съдебното следст- чанта, носена от М. А.
чик. То е образувано гъл да ръководи постъ- вие в първоинстнаци- На другия ден ги продапо постановление на пките си, след предва- онния съд, откраднати- ли. След разкриване на
Районната прокурату- рителен сговор с две те вещи са върнати на кражбата машините били върнати на пострадара за освобождаване лица на 17 и 22 годи- собственика.
Според прокуратура- лия.
на младежа от наказа- ни, противозаконно е
Съдебно – оценителтелна отговорност и отнел две моторни ре- та 17-годишният е знаел,
санкциониране по ад- зачки за рязане на дър- че пострадалият има ната експертиза показминистративен ред. ва , всичко на обща машини за рязане на ва, че стойността на двеПрокуратурата иска стойност 1 848 лв. от дърва. На неустановена те моторни резачки е
той да бъде признат за владението на балчик- дата в края на месец но- 1848 лв.
17-годишният се е
виновен в това, че на лия, без негово съгла- ември 2011 г., отишъл с
неуста новена да та сие, с намерение про- двама приятели отишли признал за виновен. Той
през месец ноември тивозаконно да ги при- до постройка, където се не е осъждан.
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