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Окръжен  съд    Добрич,
и немската фондация „Фри-
дрих Еберт”  организира-
ха на 15.04.2013 г. обуче-
ние на съдиите от Добрич-
кия съдебен район. Семи-
нарът бе на тема „Призна-
ване, допускане на изпъл-
нение и изпълнение на ре-
шения и актове при дейст-
вие на правото на ЕС”. Той
е част от проявите, с които
Окръжен съд  Добрич, от-
белязва тази година Деня
на българската  конститу-
ция и професионален пра-
зник на съдиите  и съдеб-
ните служители  16 април.

Лектор на обучението бе
Емилия  Василева    съдия
при ВКС. Тя ще представи
същността и съдебната пра-
ктика по четири регламен-
та на Европейския съюз:

-  Регламент  /ЕО/  №44/

2001 на Съвета от 22 де-
кември  2000  г.  относно
компетентността, призна-
ването и изпълнението на
съдебни решения по граж-
дански и търговски дела.

-  Регламент  /ЕО/
№2201/2003 на Съвета от
27 ноември 2003 г. относ-
но компетентността, при-
знаването и изпълнението
на  съдебни  решения  по
брачни дела и делата, свър-
зани с родителската отго-
ворност, с които се изменя
Регламент /ЕО/1347/2000.

- Регламент /ЕО/ №861/
2007 на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 11
юли 2007  г. за  създаване
на европейска процедура
за искове с малък матери-
ален интерес.

-  Регламент  /ЕО/  №4/
2009 на Съвета от 18 де-

кември  2008  г.  относно
компетентността, приложи-
мото право,  признаването
и изпълнението на съдебни
решения и сътрудничество
по  въпроси, свързани  със
задължения за издръжка”.

Обучението ще бъде от-
крито от г-жа Регине Шу-
берт    директор на  фонда-
ция „Фридрих Еберт”  Бю-
ро България и г-н Енчо Ен-
чев  председател на Окръ-
жен съд   Добрич.  Очаква
се в него да вземат участие
56 съдии от Окръжен съд
Добрич,  и  петте  районни
съдилища  в съдебния  ра-
йон. То ще се проведе в хо-
тел  „Фламинго”  в  курор-
тен комплекс „Албена”.

Това е пети семинар, ор-
ганизиран от Окръжен съд
Добрич,  с финансовата  и
партньорска подкрепа  на

фондация  „Фридрих  Еб-
ерт”.  Сътрудничеството
между двете  институции
досега включва три семи-
нара за съдебните заседа-
тели при Окръжен съд  До-
брич, и един за съдебната
администрация.

В рамките на форума  в
Албена ще се проведе Го-
дишно събрание на  Окръ-
жен съд  Добрич. Освен го-
стите от немската фондация,
в него ще се включат пред-
ставители на ВСС, Виолета
Бояджиева - председател на
Апелативен съд   Варна,  и
Илия Пачолов   заместник-
председател на съда.

В  следобедните  часове
бе  насрочена  футболна
среща между  съдии и  ад-
вокати под ръководството
на  международен  съдия
Димо Момиров.
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Гражданите на  Балчик

проявяват сериозен  инте-
рес към работата на Райо-
нен съд – Балчик, и искат
да  получават  повече  ин-
формация за нея. Те жела-
ят да се подобри достъпа
до информация за работа-
та  на съда  и работата  на
служителите  му. Това  по-
казва направеното от инс-
титуцията  проучване  на
общественото мнение. То
бе  проведено  в  периода
25.01. – 25.03.2013 г. чрез
публикувана на интернет
страницата на съда анкета.

С поставените 20 въпро-
са  ръководството на  съда
потърси мнението на гра-
жданите за качеството на
предоставяните  съдебни
услуги,  нивото на  обслу-
жване на  потребителите,
прозрачността в дейност-

та на съда и интереса към
програма „Спогодби”.

Получени  са 25  попъл-
нени анкетни карти, като 22
от отговорилите  заявяват,
че досега са ползвали ус-
лугите на Районен съд  –
Балчик. 12 от тях са дали
конкретни препоръки към
работата на институцията.
Резултатите бяха обобще-
ни от тричленна комисия в
Районен съд – Балчик. Въз
основа на нейните изводи
ръководството  планира
мерки в посока увеличава-
не на предоставяната ин-
формация като: обявяване
на всеки петъчен ден от се-
дмицата за отворен ден на
медиатора; онлайн форма
- кутия за контакт с медиа-
тора; публикуване на 6 ме-
сечната статистика за рабо-
та на съда, разясняване на

процедури и др.
Анализът на анкетата по-

казва, че потребителите на
съдебни услуги забелязват
позитивна промяна  в пре-
доставяната информация за
работата на Районен съд –
Балчик. Оценката им за не-
йната достатъчност обаче е
колеблива – 10  отговарят,
че е достатъчна и толкова
посочват, че не е. Гражда-
ните припознават като ос-
новни източници на инфор-
мация за дейността на инс-
титуцията  хора,  които  са
участвали  в съдебни  про-
цеси и каналите, организи-
рани от Районен съд – Бал-
чик, – работа с медиите, ин-
формационни табла, сайта
на съда. Реципиентите на ан-
кетата  открояват  потреб-
ността от повече сведения
за съдебните дела, за това

какви са правата и задъл-
женията  на  гражданите,
как  съдът търси  отговор-
ност за изпълнение на да-
дените решения. На второ
място се поставя нуждата
от  повече информация  за
рутинното издаване на съ-
дебни документи. Наполо-
вина са разделени  и  мне-
нията доколко  прозрачна
е работата на съда.

Същевременно  попъл-
нилите анкетата категори-
чно посочват, че информа-
ция за администрацията и
услугите на съда се нами-
ра лесно.

Според  анкетираните
все още съществува   про-
блем с отлагането на дела-
та и непознаването на про-
грама”спогодби”,  която
стартира миналата година
в Районен съд гр.Балчик.

Çàäúðæàíè çà êðàæáà
На 10 април, при прове-

ждане на  специализирана
полицейска операция, слу-
жители на РУП Балчик, за-
държат криминално проя-
вените В.И.  (25г.) и  М.В.
(24г.) и двамата от град Бал-

чик. Установено е, че на 10
април  около  13:00  часа,
чрез взлом на катинар на ко-
вчеже за дарения находящо
се в параклис на територи-
ята на град Балчик, двамата
задържани   са  извършили

кражба на сума пари. В хо-
да на работа е установен и
третия им съучастник,  не-
пълнолетния  С.И. (15г.) от
град Балчик.  По случая  е
образувано бързо полицей-
ско  производство.

Êðàæáè îò èçáåíè ïîìåùåíèÿ
Наказание 2 години лиша-

ване от  свобода при строг
затворнически режим нало-
жи Районен съд  Балчик, на
31-годишния Й. К. П. от гр.
Балчик. Той бе признат  за
виновен  в това, че за  вре-
мето  от  30.06.2012  г.  до
01.11.2012 г., при  условие
на продължавано престъп-
ление, от избени помещения
на жилищни блокове в  гр.
Балчик, чрез разбиване на 
прегради, здраво  направе-
ни за защита на имот, е от-
нел чужди движими вещи
на  обща стойност  860,27
лв., собственост на четири-
ма балчиклии.  Кражбата
представлява опасен реци-
див,  уточнява  държавно-
то обвинение.

По молба на подсъдимия
и след като той призна фа-
ктите по обвинителния акт
Районен съд  Балчик, допу-
сна делото да протече като
съкратено съдебно следст-
вие. По този ред е наложе-
но наказанието на Й. П. ка-
то първоначално определе-
ното му от съда - 3 години
лишаване от свобода, е на-

малено с 1/3 и постановено
той да изтърпи  2  години
лишаване  от  свобода при
първоначален  строг  зат-
ворнически режим. 

Пресцентърът  припом-
ня,  че  според  обвинител-
ния  акт  в  периода  от
30.06.2012 г. до 02.07.2012
г.  подсъдимият  е  влязъл
през незаключената врата
в коридор на мазите на жи-
лищен блок. Там намерил
метална тръба и с нея раз-
бил катинара на избеното
помещение на първия пос-
традал. Взел  от там вело-
сипед и динамо за лек ав-
томобил.  След  разкрива-
не на кражбата велосипе-
дът бил върнат на  собст-
веника му. Стойността на
отнетото имущество  спо-
ред  съдебно-оценъчната
експертиза е 137,50 лв.

На  07.08.2012  г.  той
проникнал по същия начин
в избения коридор на друг
жилищен блок и с армату-
ра разбил катинара на вхо-
дната  врата  на мазата  на
втория пострадал. От там
взел  велосипед,  виброш-

лайф, дрелка, и други ин-
струменти  на обща  стой-
ност 461,52 лв. След разк-
риване на кражбата вело-
сипедът бил върнат на со-
бственика му.

На 26 срещу 27 октомв-
ри  2012 г.,  Й. П.  проник-
нал по същия начин мазето
на третия пострадал. Оттам
извършил кражба на вело-
сипед на стойност 110 лв.
Същият бил върнат на соб-
ственика му  след разкри-
ване на престъплението.

За времето от 29.10.2012
г.  до 01.11.2012 г.  подсъ-
димият  проникнал  през
незаключените  входна
врата и тази към избените
помещения  на  четвърти
жилищен блок. След като
разбил  катинара на  вход-
ната врата на мазата на че-
твъртия  пострадал  взел
велосипед, подвижна лам-
па,  инструменти  и  20  кг
пресни  картофи.  Отнето-
то е оценено на 151,25 лв.

Присъдата на  Районен
съд    Балчик, подлежи  на
обжалване и протест пред
Окръжен съд  Добрич.

На 25 март при прове-
ждане на оперативно из-
дирвателни  мероприя-
тия  от  служители  на
РУП Балчик, са устано-
вени извършителите на 6
кражби от частни имоти
на територията на град
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Балчик. Това са крими-
нално проявените М.А.
(25 г.) от град Балчик и
Г.Р. (17 г.) от град Добрич.
Обект на кражба от два-
мата са електрически ин-
струменти, медни елек-
трически проводници и

метали от различни обе-
кти  на  територията  на
град Балчик. Работата по
документиране на цяла-
та престъпна дейност на
извършителите продъл-
жава по  описа на  РУП
Балчик.
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Поредица  от  прояви  ор-

ганизираха  Окръжен  съд  –
Добрич,  по  повод  Деня  на
българската Конституция  –
16 април.

В навечерието на празника
съдът и немската фондация
„Фридрих Еберт” организи-
раха обучение на съдиите от
Добричкия  съдебен  район.
Семинарът бе на тема „Приз-
наване, допускане на изпъл-
нение и изпълнение на реше-
ния и актове при действие на
правото на ЕС”. Гост на фо-

рума бе  г-жа Регине Шуберт
–  директор  на  фондация
„Фридрих  Еберт”  –  Бюро
България  и  д-р Пенчо  Хуб-
чев – координатор проекти
там.  Участие  са  заявиха  56
съдии от Окръжен съд – До-
брич, и петте районни съди-
лища в съдебния район. Обу-
чението  се  проведе в хотел
„Фламинго” в  курортен ком-
плекс „Албена” на 15 април.

Самостоятелно  Окръжен
съд  –  Добрич,  организира
обучение за съдебната си ад-

министрация на тема „Работа
в  интернет”. Като  лектор  бе
поканен експерт  от  „Инфор-
мационно обслужване” АД  –
гр. Варна, фирмата, която об-
служва деловодната програма
на съда. Той представи 24 съ-
дебни служители от Окръжен
съд – Добрич, заявиха  учас-
тие в семинара на 15 април.

В  навечерието    на  Деня
на българската  Конституция
Окръжен  съд  –  Добрич,  се
проведе  годишното  си отче-
тно  събрание.  Форумът  за-

почна в  15  ч. в хотел  „Фла-
минго”  в  Албена. Освен  го-
стите от немската фондация,
в  него  се  включиха  предс-
тавители  на  ВСС,  Виолета
Бояджиева  - председател  на
Апелативен  съд  –  Варна,  и
Илия Пачолов  –  заместник-
председател  на съда.

В 16,30 ч. на стадион в Ал-
бена  съдии и адвокати изиг-
раха футболна  среща под ръ-
ководството  на  междунаро-
ден съдия Димо Момиров.

Проявите  продължиха на

16  април  с  традиционния
Ден на отворени врати в Ок-
ръжен  съд  –  Добрич.  Тази
година  той  се  проведе  под
формата  на  Форум  за  пуб-
лични изказвания „Словото
като закон, истина и право”.
Инициативата  започна  в
10,30  ч.  в Обучителната за-
ла  на  Окръжен  съд  –  Доб-
рич. За участие  в  нея се  ре-
гистрираха  30  ученици  от
10 училища в гр. Добрич, гр.
Ген. Тошево,  гр.  Каварна  и
гр. Тервел. Те    бяха  оценя-

вани  от жури  в  състав Мар-
гарита Христова –  филолог,
Стоян  Стоянов –  филолог и
съдия Георги Павлов.

Инициативата се явява  ес-
тествено развитие на конкур-
са  за есе, който Окръжен съд
– Добрич, организира  за Де-
ня  на  отворени  врати  през
2012 г. Форумът обаче е  съ-
здаден от  Професионалната
гимназия „П. К. Яворов” в гр.
Добрич,  и  през  2011  г.  и
2012 г.  е провеждан във връ-
зка  с Деня на Светите братя

Кирил и Методий.
Програмата предвиди на-

граждаване  на  най-добре
представилите се участници
в  13,30  ч. Наградите – кни-
ги и комплекти химикали, бя-
ха  осигурени  от  Окръжен
съд  –  Добрич,  Регионален
инспекторат  на  образовани-
ето в  гр. Добрич  и Община
гр.  Добрич.  Професионал-
ната  гимназия  по  туризъм
„П. К.  Яворов” подготвя ко-
ктейл за участниците и  тех-
ните  ръководители в  13  ч.

ÎÑ Äîáðè÷, ïðèçíà ïðàâîòî íà ÑÓ äà âëàäåå òðîòîàðíè ïëîùè
Окръжен съд  Добрич, призна за установено, че Софийски уни-

верситет „Св. Климент Охридски” притежава право на управление
върху  пет  недвижими  имота    публична  държавна  собственост  в
„Двореца” в Балчик и осъди три фирми, да предадат владението им.
ЕТ „Фалко  А. Г.” трябва да върне заеманата от него площ от 20 кв.
м на главна алея в „Двореца” по ул. „Акад. Д. Йорданов”. ЕТ „Крис
Й.  Г.”  е  осъден  да  предаде  владението  върху  заеманите  от  него
тротоарни  площи  от  9,60 кв.  м,  8,60  кв. м  и  8,90  кв. м,  всички
находящи се на западния тротоар на улицата. ЕТ „КОСТЕЖ  К. К.”
трябва да предаде държането на 20  кв. м от източния тротоар на
същата улица в  „Двореца”.

Окръжен съд  Добрич, потвърди акта на Районен съд  Балчик, който
е осъдил ЕТ „КОСТЕЖ  К. К.” да предаде на СУ „Св. Кл. Охридски”
владения от него имот. Въззивният съд отмени решенията на Районен
съд  Балчик, по делата на  ЕТ „Крис  Й. Г.” и ЕТ „Фалко  А. Г.”, с които
първоинстанционният съд е осъдил СУ „Св. Кл. Охридски” да предаде
на двамата търговци държаните от тях тротоарни площи.

Пресцентърът на Окръжен съд  Добрич, уточнява, че процеси-
те в първоинстанционния съд тръгнаха по искови молби на вис-
шето училище, което претендира да бъдат осъдени ответниците да
освободят  и  му  предадат  заеманите  от  тях  тротоарни  площи  в
„Двореца” в Балчик.

По делата е установено, че с решение на Министерския съвет
от  14.05.2010  г.  правото  на  управление  върху  имота,  известен
като „Двореца” и включващ сгради и земя, с площ 183 488 кв.
публична държавна собственост, е било предоставено на Мини-

стерството на културата за нуждите на ДКИ „КЦ  Двореца”. С
решение  на Министерския съвет  от 07.04.2011  г.  се отнема от
Министерството на културата, поради отпаднала нужда, право-
то  на управление  върху  този поземлен  имот,  с  изключение  на
намиращите се върху него сгради. Със същото решение Мини-
стерският съвет предоставя управлението на имота на СУ „Св.
Кл. Охридски”, с изключение на сградите. Те остават за ползва-
не от ДКИ ”КЦ  Двореца”.

По време на действието на решението на Министерския съвет от
2010 г. ДКИ „КЦ  Двореца” е предоставил площи под наем на разли-
чни търговци. Договорите с ЕТ „Крис  Й. Г.” и ЕТ „Фалко  А. Г.”
били сключени през април 2011  г. за срок от 5 години. ЕТ „КОС-
ТЕЖ  К. К.” е сключил договор за наем с ДКИ  „КЦ  Двореца” на
07.07.2006 г., който изтекъл на 07.07.2009 г. Наемните отношения-
та между двете страни били продължени с анекс от 19.12.2009 г.  
Окръжен съд   Добрич, установи,  че процесните тротоарни площи
са разположени на ул. „Акад. Даки Йорданов” и върху тях са поста-
вени по схема на община Балчик преместваеми обекти. Приетите
по трите дела технически експертизи показват, че спорните имоти,
включително по  действащия  кадастрален  план са  в  границите  на
поземления имот  частна държавна собственост. Първоначално те-
ренът под обектите е бил тревна площ, обградена от бордюр. Той е
бил застроен с преместваеми обекти с дървена конструкция от гре-
ди и колони, покрита с керемиди, без наличие на стоманобетонни
елементи.  Те  представляват покрита  търговска  площ,  която  е  мо-
билна. Те не може да бъдат охарактеризирани като сграда или съо-

ръжение. Не са прикрепени трайно към земята. Установява се още,
че спорните терени, дори и заети от преместваеми обекти предста-
вляват незастроена площ. Оттук следва, че те са на терен в обхвата
на управителните правомощия на СУ „Св. Кл. Охридски”.

Съдът съобрази още, че е изтекъл срокът, в който договорите за
наем с ЕТ „Фалко  А. Г.” и ЕТ „Крис  Й. Г.” е бил задължителен за
ищеца  СУ „Св. Кл. Охридски”. По закон договор за наем, сключен
преди прехвърлянето на имот  публична държавна собственост, за
който има промяна в режима на управление, приравнена на промяна
в собствеността, е задължителен за новия стопанин до предвидения
в него  срок,  но  не  за  повече  от  1  година  от  прехвърлянето  му.
Съдебните производства по отношение на двете фирми са били ини-
циирани  от СУ  „Св. Кл.  Охридски” през  февруари 2012  г.,  а  на
07.04.2012  г.  е  изтекъл срокът,  в  който  договорът  за  наем  е  бил
задължителен  за  висшето училище.  Следователно тези  ответници
владеят  поземлените имоти  без правно  основание  и  следва  да  ги
предадат на ищеца.

Съдът  намира,  че  анексът  от  2009  г.  с  ЕТ  „КОСТЕЖ    К.  К.”
представлява  нов договор,  който е  бил сключен  в  нарушение  на
нормите, установяващи реда на управление на публичната държав-
на  собственост    тя  да  се  отдава  под  наем  по  изключение  и  чрез
нарочна  състезателна  процедура    търг.  Затова  съдът  приема,  че
въпросният контракт не се явява основание за държане на тротоар-
ната площ от ответника и следва тя да бъде върната на ищеца.

Трите решения са окончателни
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