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Асандж: Живеем 
по-лошо от 1984 на 

Оруел

„Живеем в свят, който 
много прилича на ро-
мана 1984 на Оруел, но 
е много по-сложен”, за-
яви в програмно интер-
вю шефът на Уикилийкс 
Джулиан Асандж.
 „Технологиите дадоха 
на властите невероятни 
възможности за наблю-
дение на масите. И дока-
то в 1984 Големият брат 
следи само действията 
на хората, сега са наясно 
и с намеренията ни.
 Разбира се, за наблюда-
ваните също се съкрати 
времето от намерение 
до действие, така че 
технологиите всъщност 

дадоха възможност за 
сблъсък между две-
те сили. Аз съм част 
от това”, заяви пред 
известния руски жур-
налист Познер основа-
телят на най-силната 
разследваща медия в 
света. И даде пример:
 „Великобритания хар-
чи десетки милиони 
годишно да ме следи, 
да ме снима, да ме под-
слушва, има цяла група 
агенти в съседния с ек-
вадорското посолство в 
Лондон, където живея, 
магазин Хародс, при-
тежаван от катарско-
то кралско семейство. 

Всичко това, независи-
мо, че в момента няма 
обвинения към мен от 
Швеция, от Великобри-
тания или от САЩ, къ-
дето срещу мен работят 
12 служби и органа, а 
има 2 решения на ООН 
в моя полза. 
И въпреки наблюдение-
то и всички технологии, 
аз не само живея и рабо-
тя ефективно, но ни се 
удаде да изведем Сно-
удън от Хонконг от лова, 
на който го бяха подло-
жили няколко огромни 
и смятани за всесилни 
служби – разузнавател-
ни, наказателни, дипло-

матически”. 
Според Асаднж: „Най-
страшно за човечество-
то и за порядъчността 
изобщо е съчетаването 
на уникален изкуствен 
интелект с глупавите 
органи на службите – те 
си остават глупави, не-
зависимо, че разполагат 
с толкова хитра техни-
ка”, добави той.
Основателят на Уики-
лийкс е категоричен: 
„Враговете му нямат 
нищо срещу Тръмп, ос-
вен една данъчна декла-
рация и запис от автобус 
с шега към неизвестно 
коя жена”. /19MIN.BG/

Започна делото срещу бивш 
директор на Областна служба 

„Земеделие“ в Добрич, обвинен 
в престъпление по служба

Окръжен съд - Добрич 
даде ход на делото сре-
щу бившия директор 
на Областна дирекция 
„Земеделие“ - Добрич 
Стилиян Митев, който 
е обвинен в престъпле-
ние по служба. Според 
обвинителния акт в пе-
риода от 13.11.2009г. 
- до 03.09.2013г., в ка-
чеството си на длъж-
ностно лице, заемащо 
отговорно служебно 
положение, с цел да 
набави облага за две 
търговски дружества 
„Митев“ЕООД - До-
брич и „Макситур Бряг 
на изгрева“АД - Варна, 
подсъдимият не е из-
пълнил служебните си 
задължения, регламен-
тирани в Правилника за 
прилагане на Закона за 
собствеността и полз-
ването на земеделски-
те земи, като от това 
са могли да настъпят 
немаловажни вредни 
последици. Прокура-
турата посочва, че в 
резултат на неговото 
умишлено бездействие 
по служба е могло да се 
стигне до замърсяване 
и увреждане на имот с 
площ от близо 15 дека-
ра /14.992 дка/, нами-
ращ се в землището на 
село Кранево, грани-
чещ на изток с морски 
плаж „Кранево - север“ 
и съставляващ част от 
държавния поземлен 
фонд.   
В проведеното днес 
съдебно заседание, на-
срочено за предвари-
телно изслушване на 
страните, бе направено 
искане от подсъдимия 
и неговия защитник за 
разглеждане на делото 
при съкратено съдебно 
следствие. Те изразиха 
съгласие да не бъдат 
призовавани пред съда 
болшинството от сви-

детелите, разпитани в 
хода на досъдебната 
фаза, както и да не бъ-
дат изслушвани вещите 
лица, изготвили екс-
пертните заключения 
по три графически екс-
пертизи и комплексна 
геодезична, агротехни-
ческа и строителноте-
хническа експертиза, 
като дадените от тях 
показания и експертни 
становища ще бъдат 
ползвани при поста-
новяване на крайния 
съдебен акт. Защитата 
поиска на този етап в 
съдебна зала да бъдат 
разпитани само петима 
от общо 49 свидетели. 
Към делото са прило-
жени и веществени 
доказателствени сред-
ства, събрани чрез спе-
циални разузнавателни 
средства и други класи-
фицирани материали. 
В обвинителния акт е 
посочено, че в пери-
ода 2009г.-2013г. под-
съдимият е проявил 
бездействие с висока 
степен на обществена 
опасност, като с това е 
позволил неправомер-
но ползване на имот от 
държавния поземлен 
фонд. Обвинението 
твърди, че в продължи-
телен период от време 
Митев не е предприел 
действия по служба, с 
които да инициира пре-
махването на незакон-
но построени в имота 
обекти, между които 
заведение „Винарна“, 
„Медицински пункт“, 
незаконен строеж на 
двуетажен хотел. Не са 
били предприети дейст-
вия и за премахване на 
преместваеми обек-
ти - бунгала, метални 
конструкции, фургони, 
павилиони, каравани и 
др., поставени в имота 
без разрешение и без 

правно основание. 
В обвинителния акт се 
посочва, че подсъдими-
ят не е упражнил и кон-
трол върху дейността 
на назначените от него 
комисии за извършване 
на теренни проверки за 
състоянието на имота, и 
допуснал изготвените 
констативни протоко-
ли да не отговорят по 
съдържание на дейст-
вителното положение 
за състоянието и полз-
ването на процесния 
имот, което е попречило 
за започване на адми-
нистративно производ-
ство срещу неправо-
мерните ползватели.
Прокуратурата твърди, 
че бездействието на 
подсъдимия по отно-
шение неправомерното 
ползване на земедел-
ския имот от ДПФ е 
било изцяло в интерес 
на частни търговски 
дружества, едното от 
които е било собстве-
ност на неговия баща. 
Според обвинението 
подсъдимият не е из-
пълнил служебните си 
задължения с цел да 
набави облага за конце-
сионера на плаж „Кра-
нево - север“ „Макси-
тур Бряг на изгрева“АД 
- Варна и на дружество 
„Митев“ЕООД - До-
брич, собственост на 
неговия баща, което от 
ноември 2007г. стопа-
нисвало плажната иви-
ца, съгласно сключен с 
концесионера договор.
Обвинението срещу 
бившия директор на 
Областна служба „Зе-
меделие“ е повдигна-
то от Специализирано 
звено “Антикорупция“ 
при Софийска градска 
прокуратура. 
Процесът ще продъл-

жи на 18 януари, от 
10.00 часа.

Окръжен съд - Добрич 
постанови 5 години и 8 месеца 

затвор за опит за убийство 
Окръжният съд в До-
брич осъди на 5 годи-
ни и 8 месеца  затвор  
мъж от Балчик за опит 
за убийство. 39-годиш-
ният Илиян Н. беше 
признат за виновен в 
това, че на 13 февруари 
миналата година, около 
22.30 часа пред  мини-
маркет в Балчик, чрез 
използване на нож е на-
правил опит да умъртви 
свой съгражданин, като 
деянието е останало 
недовършено по неза-
висещи от него причи-
ни. Подсъдимият ще 
търпи наказанието при 
първоначален строг ре-
жим. Той беше осъден 
да заплати и 25 000 лв. 
обезщетение на постра-
далия за нанесените му 
с деянието неимущест-
вени вреди, както и 
направените по делото 
разноски в размер на 
3105 лева и 1000 лева 
държавна такса върху 
размера на уважения 
граждански иск. 
Делото беше гледано в 
процедура на съкрате-
но съдебно следствие,  

след като подсъдимият 
призна изцяло вината 
си и изложените в об-
винителния акт факти 
и обстоятелства. Пред 
съда той заяви, че иска 
да се извини на по-
страдалия, съжалява за 
стореното и ако може 
да върне времето назад 
не би постъпил по този 
начин. 
Според обвинителния 
акт на посочената дата 
подсъдимият бил в иг-
рална зала в Балчик и 
около 22.30 излязъл да 
пуши. По това време 
към него се прибли-
жили двама младежи 
и единият му поискал 
цигара. Подсъдимият 
отговорил:„Чакай да 
видя имам ли!“, но вмес-
то цигара извадил от 
чантичката, която носел 
нож с калъф. Уплашени 
двамата побегнали, но 
подсъдимият настигнал 
единия от тях и успял 
да му нанесе две порез-
ни рани. Нараненият 
младеж и неговият при-
ятел продължили да бя-
гат и викайки за помощ 

стигнали до магазин за 
хранителни стоки. Ви-
ковете им били чути от 
семейство балчиклии, 
като съпругът излязъл, 
за да разбере какво се 
е случило и тогава ви-
дял подсъдимия, който 
държал в ръката си нож. 
Последвала размяна на 
реплики и сблъсък меж-
ду двамата, при който 
подсъдимият нанесъл 
общо 6 прободни и по-
резни рани в тялото на 
пострадалия мъж. По-
търпевшият успял да се 
измъкне с помощта на 
своята съпруга, която 
взела стояща наблизо 
дървена маса и използ-
вайки я като щит двама-
та се скрили в магазина. 
По време на съдебното 
заседание представи-
телят на прокуратурата 
изтъкна, че пострада-
лият е оцелял благода-
рение на намесата на 
съпругата му и поради 
навременната и високо-
квалифицирана лекар-
ска помощ, оказана му 
в добричката болница, 
където бил приет по 

спешност още същата 
нощ. Обвинението по-
иска за извършеното 
деяние подсъдимият да 
получи окончателно на-
казание от 6 години и 8 
месеца.
Защитата настоя за по-
леко наказание - 4 годи-
ни „лишаване от свобо-
да“. Адвокатът заяви, че 
при извършване на на-
падението над постра-
далия, подсъдимият е 
бил афектиран от слу-
чилото се пред играл-
ната зала, тъй като бил 
убеден, че двамата мла-
дежи, които му поиска-
ли цигара, всъщност са 
имали намерение да го 
ограбят. 
При постановяване на 
присъдата съдебният 
състав отчете чисто-
то съдебно минало на 
подсъдимия, липсата 
на други водени сре-
щу него наказателни 
производства, както и 
факта, че той работи и 
полага грижи за болния 
си баща и малолетното 
си дете. Окръжен съд 
- Добрич ще изготви 
мотивите към постано-
вения съдебен акт в за-
коноустановения срок. 
Присъдата подлежи на 
обжалване и протест 
в 15-дневен срок пред 
Апелативен съд - Варна.  

Още един магистрат от Окръжен 
съд - Добрич получи отличие „личен 
почетен знак: първа степен - златен“
Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет 
поощри съдия Албена 
Пеева от Окръжен съд - 
Добрич, с отличие „ли-
чен почетен знак: първа 
степен - златен“ за про-
явен висок професио-
нализъм, безупречно и 
образцово изпълнение 
на служебните задълже-
ния и високи нравствени 
качества, и по повод на-
вършване на пенсионна 
възраст. Албена Пеева 
ще отстъпи от длъж-
ността „съдия“ на 1 но-
ември.
Предложението за наг-

раждаване на магистра-
та е направено от пред-
седателя на Окръжния 
съд Галатея Ханджиева, 
която посочва в мотиви-
те си, че с безупречното 
и образцово изпълнение 
на служебните си задъл-
жения, съдия Пеева е 
спечелила както уваже-
нието на  своите колеги, 
така и на обществото. 
Съдия Пеева се отличава 
с високия си професио-
нализъм, а резултатите 
от инстанционния кон-
трол на постановените 
от нея съдебни актове, 
сочат качеството на пра-

вораздавателната ѝ дей-
ност.
Албена Пеева има над 
42-годишен юридически 
стаж. Започнала е кари-
ерата си като юрискон-
султ, след което е била 
съдебен изпълнител и 
съдия в Районен съд - 
Добрич. 
Десет години тя е рабо-
тила като адвокат, а от 
2004г. отново става съ-
дия в Районния съд. От 
2006-а година насам тя е 
част от гражданската ко-
легия на Окръжния съд. 
Има ранг на „съдия във 
ВКС и ВАС“.


