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Окръжен съд – Доб-
рич, обяви за решава-
не гражданското дело,
образувано по искова
молба на 52-годишния
Спиридон Ив. Сп. От
с. Сенокос, област До-
брич, срещу Прокура-
турата  на  Република
България.   Той  моли
Прокуратура  да  бъде
осъдена  по  Закона  за
отговорността на дър-
жавата и общините да
му заплати 30 000 лв.
обезщетение за причи-
нени му неимуществе-
ни  вреди.  Спиридон
Сп.  твърди,  че  те  са
претърпени в резулта-
та на водено срещу не-
го наказателно произ-
водство, което е прик-
лючило с влязла в си-
ла  на 13.03.2008 г. оп-
равдателна  присъда.
Ищецът  претендира
също за законна лихва
върху сумата и съдеб-
ни разноски.

С присъдата Районен
съд – Добрич, е признал
Спиридон Сп. за невинен
и го е оправдал за това,
че на 18.02.1998 г. в съу-
частие с  друго лице, ка-
то извършител с цел да
набави за себе си имот-
на облага, е възбудил и
поддържал у добричлия,
в качеството му на упра-
вител на Дружество с ог-
раничена отговорност за-
блуждение – сключил до-
говор за покупко-продаж-
ба на два броя зърноком-
байни „Форшрит” – 517,
и с това причинил на дру-
жеството имотна вреда в
размер на 25 милиона не-
деноминирани лева, пре-
дставляваща големи раз-
мери. Ищецът е бил при-
влечен като обвиняем  по
следствено дело на Ок-
ръжна следствена служ-
ба и  му била наложена
мярка  за  неотклонение
задържане под стража за
времето от  12.10.1999г.
до 07.02.2000 г. Наказа-
телното  производство
срещу него продължило
общо 9 години и 5 месе-
ца и приключило с вляз-
ла в сила оправдателна
присъда на Районен съд
– Добрич. Спиридон Сп.
претендира, че е претър-
пял неимуществени вре-
ди – опозорено е добро-
то му име на човек и тър-
говец, бил злепоставен в
обществото, имал физи-
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чески и психически бол-
ки, влошило се здравос-
ловното  му  състояние.
   Окръжен  съд  –  Доб-
рич, прие като доказател-
ства по гражданския про-
цес следственото и нака-
зателното  дело  срещу
Спиридон Сп. и изслуша
свидетел за преживяното
от  него  и  семейството
му. Адвокатът на ищеца
пледира  пред  съда,  че
повдигнатото обвинение
и арестът на подзащит-
ния му са влошили него-
вите отношения с близки
и приятели, станали  са
причина да спаднат дохо-
дите му и са предизвика-
ли проблеми във физиче-
ското и психическото му
здраве. Адвокатът обяс-
ни, че преди образуване-
то през 2005 г. на наказа-
телното дело, завършило
с оправдателната присъ-
да,  обвинителният  акт
срещу Спиридон  Сп.  е
бил внасян в съда и връ-
щан за доразследване.

Съдебните заседания
в  Районния  съд  не  са
били отлагани по него-
ва или на защитника му
вина. Адвокатът помо-
ли съда да уважи иска
на Спиридон Сп. като
доказан  и  обоснован.
Представителят на Ок-
ръжна  прокуратура  –
Добрич, заяви, че искът
не е доказан по размер.

Според прокурора по
делото  не  са  събрани
доказателства,  че  во-
деното  срещу  Спири-
дон  Сп.  наказателно
производство е довело
до влошаване на физи-
ческото и психическо-
то му здраве и е увре-
дило доброто му име.

Ответникът  намира
също   претенцията  за
силно завишена, тъй ка-
то от значение било не
само продължителност-
та  на  наказателното
производство, но и вре-
мето, през което е про-
дължило  досъдебното
производство  срещу
ищеца – 6 години. След
06.10.2005  г.  делото  е
било в съдебна фаза и
Прокуратурата  не  би
могла да носи отговор-
ност, смята държавно-
то обвинение.  

Окръжен съд – Доб-
рич, ще обяви решени-
ето си на 08.03.2012 г.
08.02.2012 г.   

Наказание 2 години услов-
но лишаване от свобода при
3  години изпитателен  срок,
получи 61-годишният добри-
члия Апостол Анг. Огн. Ок-
ръжен съд – Добрич, го при-
зна за виновен в  това,  че на
08.10.2010 г. по главен път гр.
Добрич – гр. Балчик, на око-
ло 1,5 км след разклона за с.
Плачи дол,  община Добрич-
ка, около 19,45 ч., при управ-
ление на лек автомобил „Фол-
ксваген Пасат”,  собственост
на  сина му,  е нарушил пра-
вилата за движение по пъти-
щата, правилата за движение
по  пътищата,  визирани  в
чл.20, ал.2 от Закона за дви-
жение по пътищата, а  имен-
но: „Водачът на пътните пре-
возни средства са длъжни при
избиране  скоростта  на  дви-
жение да се съобразяват с …
характера  и интензивността
на  движението  и  с  всички
други  обстоятелства,  които
имат значение  за  безопасно-
стта на движението. Водачи-
те са длъжни да направят вси-
чко възможно, за да намалят
скоростта или да  спрат пре-
возното средство във всички
случаи, когато възникне опа-
сност за движението”; чл.16,
ал.1 от Закона за движение по
пътищата - „На пътно платно
с  двупосочно  движение  на
водача  на  пътно  превозно
средство  е  забранено: 1.  ко-
гато  платното  за  движение
има две пътни ленти – да нав-
лиза и да се движи в лентата
за насрещно движение освен
при изпреварване или заоби-
каляне ”; Чл.63 ал.2 от Пра-
вилника  за  прилагане  на
ЗДвП  –  „надлъжната пътна
маркировка  има  следните
изображения, наименования
и значения: 1. „Единична не-
прекъсната линия” – М1. На
пътните превозни средства е
забранено да  я   застъпват и
пресичат”, и по непредпазли-
вост е причинил смъртта на
52-годишен жител  на  с. Ал.
Стамболийски,  община  Ген.
Тошево.

Окръжен  съд  –  Добрич,
лиши  Апостол  Огн.  от пра-
во  да  управлява  моторно-
превозно средство за срок от
3 години.  

Окръжен съд – Добрич, го
оправда по повдигнатото об-
винение по чл.63, ал.1 от Пра-
вилника  за  прилагане  на
ЗДвП –  „Надлъжната пътна
маркировка  се  използва  за
очертаване на пътните лен-
ти, на които е разделено пла-
тното за движение, и за очер-
таване на неговата граница”.

Окръжен  съд  –  Добрич,
разгледа делото и постанови
присъдата по реда на  съкра-
теното  съдебно следствие. В
процеса бяха разпитани част
от свидетелите на инцидента
за изясняване на противоре-
чия между обстоятелствена-
та част на обвинителния  акт
и диспозитива му.

По  делото  е  установено,
че  на  08.10.2010  г.  около
19,45 ч. през тъмната част на
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денонощието  Апостол Огн.
е управлявал лек автомобил
„Фолксваген  Пасат” по  пъ-
тя от гр. Добрич към гр. Бал-
чик. На задната седалка с не-
го пътували съпругата и си-
нът  му,  който  е  собственик
на колата.

По същото време по същия
път на около 1,5 км след кръс-
товището за с. Плачи дол, вър-
ху платното  за  движение  е
имало спрени леки автомоби-
ли. Причина за това бил пад-
нал върху асфалта велосипед
и лежащ човек. Той бил забе-
лязан от шофьора на първата
спряна кола, който  съобщил
за инцидента на тел. 112.

Апостол Огн. наближил то-
зи участък от пътя и забеля-
зал спрените автомобили, но
не възприел лежащия на пла-
тното за движение пострадал.
Подсъдимият отклонил „Фол-
ксвагена”  леко в  ляво,  за  да
заобиколи  спрените МПС-та
и по  този начин преминал  с
левите си колела в лентата за
насрещно движение. С  леви-
те си колела  той преминал и
през  тялото на  52-годишния
лежащ  мъж  в  областта  на
гръдния му кош.

Водачът усетил, че автомо-
билът  е преминал през  пре-
пятствие и спрял на около 50
м, за да огледа гумите за пов-
реди. Никой в колата не забе-
лязал, че са прегазили човек.
На влизане в гр. Балчик „Фол-
ксвагенът” бил  спрян от по-
лицейските органи и  всички
пътуващи с него са били вър-
нати в гр. Добрич, където уз-
нали за случилото се.

Назначената в досъдебното
производство съдебно-меди-
цинска експертиза е установи-
ла, че причина за смъртта на
пострадалия  е несъвместима
с живота тежка гръбначномо-
зъчна и гръдна травма. Не са
установени данни, той да е бил
прегазен от повече от едно мо-
торно-превозно средство.

Автотехническата  експер-
тиза  установява,  че  пътната
настилка е била суха, запазе-
на,  а  произшествието  е нас-
тъпило по прав участък от пъ-
тя, през тъмната част на дено-
нощието, но при ясно време
и нормална видимост. Вклю-
чените фарове на къси свет-
лини  на  спрените  от  двете
страни на платното  автомо-
били са осветявали тялото на
пострадалия и велосипеда.

Химическата  експертиза
на  подсъдимия  не  доказва
наличие на алкохол в кръвта
му. Кръвната проба на пост-
радалия е показала концент-
рация 1,92% алкохол.

Апостол Огн. призна вина-
та  си и изрази съжаление за
случилото  се и  за  пострада-
лия човек. Той има чисто съ-
дебно минало и добри хара-
ктеристични  данни. Подсъ-
димият има основно образо-
вание,  семеен е,  пенсионер.

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

Окръжен съд – Добрич,
даде ход на гражданско-
то дело, образувано по ис-
кова молба на 60-годиш-
ния Слави Д. Сл. от Доб-
рич  в качеството му на
физическо лице  срещу
Прокуратурата на Репуб-
лика България. Той пре-
тендира Прокуратурата
да бъде осъдена по Зако-
на  за отговорността на
държавата и общините да
му заплати 2 000 000 лв.,
представляващи обезще-
тение за причинени му ка-
то физическо лице иму-
ществени вреди за време-
то от 2000 г. до предявя-
ване на иска на 31.10.2011
г. Основание му дава во-
дено срещу него наказа-
телно  производство  на
Районна прокуратура –
Балчик, по-точно незакон-
но повдигнато обвинение.

Слави  Сл.  твърди  в
исковата  молба,  че  в
периода 1999 – 2000 г.
е обработвал 1600 дка
земя в землището на с.
Дъбрава. В резултат на
привличането му като
обвиняем и на продъл-
жителното наказателно
производство, търговс-
ките  му  партньори  и
собствениците на земе-
делски земи, които об-
работвал, се отдръпна-
ли и не желаели да ра-
ботят  повече  с  него.
През 2000 г. той преус-
тановил дейността си,
тъй като не можел да
обработва  земите.  От
тогава до предявяване-
то на иска търпял загу-
би от печалбата, която
би реализирал от отгле-
ждането  на  пшеница,
слънчоглед, царевица и
рапица на тези площи.

Ответникът Окръж-
на прокуратура – Доб-
рич,  оспорва  основа-
телността  и  размера
на исковата претенция
на Слави Сл. Прокуро-
рът прави възражение
за изтекла 5-годишна
давност на претенция-
та,  с  която  се  търсят
вреди  за  времето  от
2000  г.  Според  него,
представените по де-
лото арендни договори
не подкрепят твърде-
нията на ищеца, че со-
бствениците на земи,
които е обработвал, са
се отдръпнали от него
и то в резултат на дей-
ствията на  органи  на

Äîáðè÷, ðàçãëåæäà èñê íà
äîáðè÷ëèÿ çà 2 ìèëèîíà

ëåâà ñðåùó Ïðîêóðàòóðàòà
Прокуратурата на РБ.
Държавният обвинител
подлага на съмнение и
твърдението, че Слави
Сл. би реализирал пе-
чалба от 2 000 000 лв.
от отглеждането на по-
сочените от него сел-
скостопански култури.

Окръжен съд – Доб-
рич, допусна до разпит
трима свидетели, пои-
скани  от  адвоката  на
Слави Сл. Съдът допу-
сна и изготвяне на съ-
дебно-икономическа
експертиза, която след
като се запознае с до-
казателствата по дело-
то и данните за извър-
шени данъчни провер-
ки на Едноличния тър-
говец „Ноу-хау Слави
Сл.” за 1999 г., 2000 г.
и 2001 г. и реализирани-
те печалби в землище-
то  на  с .  Дъбрава  за
1999 г. по посочените
масиви според катего-
рията на земята в рам-
ките  на  1600  декара,
трябва да отговори ка-
къв е размерът на нор-
малната печалба от об-
работката им с култу-
рите, които е засявал –
царевица, слънчоглед,
пшеница и рапица. 

Окръжен съд разпо-
реди да бъде изиска-
но  досъдебното  про-
изводство срещу Сла-
ви Сл. на Районна про-
куратура – Балчик.

Пресцентърът  на  Ок-
ръжен съд – Добрич, уто-
чнява, че през 2010 г. Ок-
ръжен съд осъди Проку-
ратурата  на  Република
България по Закона за от-
говорността на държава-
та и общините да запла-
ти на Слави Сл. сумата
от 100 000 лв. ведно със
законната лихва, предс-
тавляваща обезщетение
за неимуществени вреди
в резултат на продължи-
ло за периода 01.02.2000
г. - 28.06.2007 г. незакон-
но обвинение в извърш-
ване на престъпления из-
мама и унищожаване на
чужди  документи.  На
18.03.2011 г. Апелативен
съд – Варна, намали обе-
зщетението на 60 000 лв.
Делото  е насрочено  за
разглеждане във Върхо-
вния касационен съд на
21.03.2012 г.

Материалите са
изготвени от

Кремена Капралова




