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Продължава делото срещу бивш 
областен управител на Добрич 

и още двама подсъдими
- бившият  директор 
на дирекция „Адми-
нистративен контрол, 
регионално развитие и 
държавна собственост” 
в Областна управа Пла-
мен Ганев и Костадин 
Великов - началник от-
дел „Създаване и под-
държане на кадастър” в 
Службата по кадастър в 
Добрич. 
В днешното съдебно 

заседание съдът прие 
предоставените по ис-
кане на защитата до-
пълнителни писмени 
справки от Агенцията 
по кадастъра, Държавно 
ловно стопанство - Бал-
чик, Областна управа 
- Добрич и Районен съд 
- Балчик. Събирането 
на доказателства ще 
продължи и в следва-
щото заседание, насро-
чено за 13 юли, когато 
ще бъде разпитан и нов 

В Окръжен съд - До-
брич продължава нака-
зателното дело за пре-
стъпление по служба 
срещу бившия областен 
управител на Добрич 
Динчер Хаджиев, зае-
мал поста от 2005 до 
2008 година. Според 
прокуратурата Хаджиев 
е извършил нарушения 
при продажбата на имо-
ти  в Добрич, Шабла и 
местността „Тузлата“ в 
Балчик. Обвинението 
твърди, че сделките са 
довели до неправомер-
но придобиване на иму-
щество от държавата и 
от специализираната 
болница за рехабили-
тация „Тузлата“ ЕООД, 
от което са настъпили 
значителни имуществе-
ни вреди за държавата 
и за дружеството.
Подсъдими по делото 

за са още двама души 

свидетел по делото.
Според обвинителния 

акт от бившия областен 
управител се търси на-
казателна отговорност 
за 6 сделки със земя, 
която е  била част от 
капитала на специали-
зираната болница за ре-
хабилитация „Тузлата“ 
в Балчик. Окръжната 
прокуратура твърди, че 
Хаджиев е превишил 
властта и правата си 
като е извършил дейст-
вия от компетентност-
та на СБР „Тузлата”, 
от което са настъпили 
значителни вредни по-
следици за лечебното 
заведение и случаят е 
особено тежък.
Обвинението  по -

сочва ,  че  бившият 
областен управител е 
действал в съучастие с 
Пламен Ганев, който е 
съгласувал процедурата 

по изготвяне на дого-
ворите. 
Твърди се, че два-

мата, заедно с третия 
подсъдим по делото, са 
нарушили служебните 
си задължения и при 
продажбата на позем-
лени имоти в Добрич 
и Шабла. Тримата са 
извършили деянията в 
условията на продъл-
жавано престъпление. 
От бившия областен 

управител се търси от-
говорност за още една 
сделка, при която е про-
даден държавен апарта-
мент в Добрич. 
Делото срещу трима-

та подсъдими започна 
през февруари 2015 го-
дина. Досега в хода на 
съдебното следствие са 
разпитани над 60 сви-
детели и са представе-
ни няколко експертизи. 

                                   /Б.Т./

Съдът обяви за решаване 
дело по иск на бившия 

директор на музея в 
Добрич срещу Общината за 

незаконно уволнение

си волеизявление.  В 
отговора на исковата 
молба се посочва, че 
на 30 януари 2017г. 
директорът на музея 
е депозирал молба, с 
която е отправил 3-ме-
сечно предизвестие до 
работодателя за едно-
странно прекратяване 
на трудовото правоот-
ношение. Договорът 
му е бил прекратен на 
2 февруари тази годи-
на, като за неспазения 
срок на предизвестието 
на бившия директор на 
музея е било платено 
обезщетение. 
Ищецът не се яви 

на днешното съдеб-
но заседание, но съдът 
даде ход на делото, 
след като прецени, че 
не е налице хипотезата 
по чл.142, ал.2 от ГПК,  
според която делото се 
отлага, ако страната 
и пълномощникът не 
могат да се явят пора-
ди препятствие, което 
страната не може да 
отстрани. Районният 
съд счете, че липсват 
доказателства за това, 
че ищецът и неговият 
адвокат не са могли 
да се явят на делото 
по визираните в тази 
законова разпоредба 
причини. Ищецът не е 
посочил каквито и да 

Районен съд - До-
брич обяви за решаване 
дело, образувано по 
иск на бившия дирек-
тор на Регионалния ис-
торически музей К. К. 
срещу община Добрич. 
Той оспорва по съдебен 
път заповедта, с която е 
бил освободен от длъж-
ност. Ищецът настоява 
съдът да признае, че 
трудовият му договор 
е бил прекратен неза-
коносъобразно, да бъде 
отменена издадената 
от кмета на Добрич 
заповед за освобожда-
ването му от заеманата 
длъжност и той да бъде 
възстановен на поста 
директор на музея. К.К. 
претендира да му бъде 
изплатено и обезщете-
ние за времето, в което 
е останал без работа - 
от 2 февруари до 1 май 
тази година.
Ответникът в лице-

то на община Добрич 
настоява съдът да от-
хвърли исканията на 
бившия директор на 
музея като неоснова-
телни. Според Община-
та трудовото правоот-
ношение с К. К. е пре-
кратено по инициатива 
на служителя и  той не 
разполага с правото да 
оспорва законосъобраз-
ността на собственото 

е причини за отсъст-
вието си, а неговият 
адвокат е депозирал 
молба за отлагане на 
делото, като за причи-
на е посочил служебен 
ангажимент в същия 
ден и час във ВАС. Към 
молбата са приложени  
подадена до ВАС каса-
ционна жалба, както и 
изпратената до адвока-
та призовка за делото 
във Върховния съд. От 
документите се вижда, 
че касационната жалба 
е била подадена на 25 
февруари 2016г., а при-
зовката е била връчена 
на 20 юли миналата 
година. Районният съд 
отбелязва, че датата 
за днешното съдебно 
заседание е била оп-
ределена  на 16 май 
2017г. - по време на 
предходното заседание 
по делото, в присъст-
вието на процесуалните 
представители на стра-
ните, когато адвокатът 
на ищеца е бил наяс-
но със служебния си 
ангажимент във ВАС. 
По тези съображения 
съдът намери, че не 
са налице уважителни 
причини за отлагане 
на делото. Освен това 
съдебната практика е 
категорична, че слу-
жебната ангажираност 
на адвоката не е причи-
на за отлагане на дело, 
посочват още от съда.
Районният съд днес 

прие  представените 
от община Добрич до-
пълнителни писмени 
справки и поради липса 
на други искания от 
страните обяви, че ще 
излезе с решение по 
делото на 13 юни.           

                                   /Б.Т./

меделска продукция на 
обща стойност 2371.50 
лева.  Откраднати са 
били 1600 кг пшени-
ца, 1020 кг ечемик, 
1960 кг рапица и 900 
кг пшеница. Кражбите 
са извършени от хале 
в стопанския двор на с. 
Гурково, собственост 
на жителка на населе-
ното място и от Земе-
делска кооперация в се-
лото. До приключване 
на съдебното следствие 
в първоинстанционния 
съд причинените от 
престъплението иму-
ществени вреди са въз-
становени.

29-годишният Радо-
мир Ил. е извършил 
три от кражбите в съу-
частие с Румен Р., а при 
последната - на 25 юли 
2016г., е действал заед-
но с третия подсъдим 
Митко Хр. Деянията 
са извършени чрез раз-
рушаване на прегради 
здраво направени за за-
щита на имот - разбити 
катинари на входните 
врати и чрез използва-
не на моторно превозно 
средство - лек автомо-
бил марка „ВАЗ 2107“.  
За първите двама под-
съдими кражбите са 
извършени в условията 
на продължавано пре-
стъпление.   
Постановеният  от 

Районен съд - Балчик 
съдебен акт е окончате-
лен.                        /Б.Т./

Районен съд - Бал-
чик наложи наказание 
„пробация“ за срок от 8 
месеца на трима мъже 
от село Тригорци за 
кражба на земеделска 
продукция. Подсъди-
мите Радомир Ил. - на 
29 години, Румен Р. - 
на 37 години и Митко 
Хр.- на 42 години, ще 
търпят две пробацион-
ни мерки – „задължи-
телна регистрация по 
настоящ адрес“ с пери-
одичност два пъти сед-
мично и „задължителни 
периодични срещи с 
пробационен служи-
тел“.  Наказанията бяха 
наложени, след като 
съдът одобри споразу-
мението, постигнато 
между подсъдимите, 
техния защитник и про-
куратурата. Тримата 
ще платят солидарно и 
направените по дело-
то разноски в размер 
общо на 93.58 лева.
Пред Районния съд в 

Балчик  подсъдимите 
заявиха, че разбират в 
какво са обвинени и се 
признават за виновни. 
По делото е безспор-

но установено, че за 
времето от 20 до 25 
юли 2016 г.  в село 
Гурково, общ. Балчик,  
29-годишният Радомир 
Ил., в съучастие като 
извършител с другите 
двама подсъдими, е из-
вършил 4 кражби, при 
които е била отнета зе-

Наказаха с пробация 
трима мъже за 

кражба на земеделска 
продукция

2017г. през ГКПП - 
Кардам са опитали да 
излязат през границата 
на страната без разре-
шение от надлежните 
органи на властта, като 
деянието е останало 
недовършено - в ста-
дия на опита, поради 
независещи от тях при-
чини.
Наказанията  бяха 

наложени, след като 
Районният съд одо-
бри споразуменията, 
сключени между про-
куратурата, чуждите 
граждани и техните 
защитници. Двамата 
чужденци са осъдени 
да заплатят и сторени-
те по делата разноски. 
Постановените съ-

дебни актове са окон-
чателни и влизат в 
сила веднага.

Жена от Афганис-
тан и мъж от Турция 
получиха условни на-
казания „лишаване от 
свобода“ за срок от 8 
месеца с 3-годишен 
изпитателен срок  и 
глоби в размер на 200 
лева за незаконно пре-
минаване на грани-
цата. Присъдите бяха 
постановени вчера от 
Районен съд - Генерал 
Тошево.  
Афганист анскат а 

гражданка С.С. и тур-
ският гражданин О.К., 
които имали намере-
ние да стигнат до Гер-
мания,  се признаха 
за виновни в това, че 
при условията на про-
дължавано престъпле-
ние на 21 май 2017г. 
от ГКПП - Лесово са 
влезли, а на 22 май 

Осъдиха двама 
мигранти за нелегално 

преминаване на 
границата

застига и блъска дви-
жещия се пред него ко-
лесен трактор „ЮМЗ” 
с прикачено ремарке. 
Около 21:55 часа това-
рен автомобил „Форд” 
със силистренска ре-
гистрация, движещ се 
в същата посока, се 
блъска в задната част 
на участвалия в ПТП 
лек автомобил. Вслед-

На  19 май ,  около 
21:45 часа е получено 
съобщение за възник-
нало ПТП по главен 
път I-9 в района на 
кръговото кръстовище 
на град Балчик. Уста-
новено е, че лек авто-
мобил „Фолксваген”,  
с варненска регистра-
ция, управляван от Я.Я. 
(48 г.) от град Варна, 

Пиянство, ПТП и нахапвания с пчели
ствие на инцидента са 
нанесени значителни 
материални щети по 
МПС. Водачът на лек 
автомобил  „Фолкс -
ваген” е настанен за 
наблюдение в МБАЛ 
Балчик с порезни рани 
и нажилвания от пчели, 
пренасяни в пчелни 
кошери в ремаркето на 
колесния трактор. При 
извършената проверка 
за употреба на алкохол 
на водача на лек авто-
мобил „Фолксваген”, 
цифровата индикация 
отчита наличието на 
2,16 промила в издиша-
ния от водача въздух. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.             /Б.Т./

Криминално проявен 
краде ключове за 

жилища
са предприети ОИМ и 
ПСД от полицейски-
те служители, които в 
района на ул. „Шипка” 
в град Балчик устано-
вяват извършителя на 
деянието. С полицейска 
мярка за срок от 24 
часа е задържан крими-
нално проявения  К.З. 
(44 г.) от град Балчик. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

                           /Б.Т./

На  24 май ,  около 
13:50 часа е получено 
съобщение от 56-го-
дишна жена от град 
Балчик. По данни на 
жената, е установила 
във една от стаите на 
жилището си в град 
Балчик непознат мъж, 
които  впоследствие 
успява да напусне жи-
лището. Жената уста-
новява и липсата на 
връзка с ключове за 
имота си. Незабавно 


