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Условно наказание за шофьор, причинил по непредпазливост 
смъртта на пешеходец

Условно наказание от 
2 години „лишаване от 
свобода“ с 4-годишен из-
питателен срок наложи 
Окръжен съд - Добрич на 
49-годишен мъж за при-
чинена по непредпазли-
вост смърт на пътя. Съдът 
го лиши и от право да уп-
равлява моторно превозно 
средство за срок от 2 годи-
ни и 6 месеца. Той ще пла-
ти и направените в хода на 
производството разноски 
в размер на 1431 лева.
Делото премина по реда 
на съкратеното съдебно 

следствие, след като под-
съдимият Стамен Д. при-
зна всички факти, изло-
жени в обвинителния акт. 
Въз основа на това първо-
начално наложеното му 
наказание беше намалено 
с една трета. Мъжът се 
призна за виновен, че през 
нощта на 1 юли 2017г. , по 
пътя Добрич - Варна, на 
около три километра след 
местност „Пети киломе-
тър“, при управление на 
лек автомобил, нарушил 
правилата за движение по 
пътищата и причинил по 

непредпазливост смъртта  
на пешеходец.  Произ-
шествието е станало око-
ло полунощ, като водачът 
на автомобила е блъснал 
мъж, който се движел око-
ло осевата линия на пътя.  
о делото е установено, че 
подсъдимият е шофирал с 
превишена скорост.  При 
разследването е доказано 
и  наличие на алкохол в 
кръвта на пострадалия.
Според изготвената ав-
тотехническа експерти-
за пътно-транспортното 
произшествие е могло да 

бъде предотвратено, ако 
пострадалият се е движел 
в края на пътното платно, 
а водачът с позволената 
извън населено място ско-
рост, съобразена с огра-
ничената видимост през 
тъмната част на деноно-
щието.
В съдебното заседание 
подсъдимият изрази съ-
жаление за случилото се. 
Постановената от Окръ-
жен съд - Добрич присъда 
подлежи на обжалване и 
протест пред Апелативен 
съд - Варна.

Условно наказание за 
шофьор, причинил по 

непредпазливост смъртта на 
пешеходец

Условно наказание от 
2 години „лишаване от 
свобода“ с 4-годишен из-
питателен срок наложи 
Окръжен съд - Добрич на 
49-годишен мъж за при-
чинена по непредпазли-
вост смърт на пътя. Съдът 
го лиши и от право да уп-
равлява моторно превозно 
средство за срок от 2 годи-
ни и 6 месеца. Той ще пла-
ти и направените в хода на 
производството разноски 
в размер на 1431 лева.
Делото премина по реда 
на съкратеното съдебно 
следствие, след като под-
съдимият Стамен Д. при-
зна всички факти, изло-
жени в обвинителния акт. 
Въз основа на това първо-
начално наложеното му 
наказание беше намалено 
с една трета.
Мъжът се призна за ви-
новен, че през нощта на 
1 юли 2017г. , по пътя До-
брич - Варна, на около три 
километра след местност 
„Пети километър“, при 
управление на лек автомо-
бил, нарушил правилата 
за движение по пътищата 

и причинил по непредпаз-
ливост смъртта  на пеше-
ходец.  Произшествието 
е станало около полунощ, 
като водачът на автомоби-
ла е блъснал мъж, който 
се движел около осевата 
линия на пътя.  П о 
делото е установено, че 
подсъдимият е шофирал с 
превишена скорост.  При 
разследването е доказано 
и  наличие на алкохол в 
кръвта на пострадалия.
Според изготвената ав-
тотехническа експерти-
за пътно-транспортното 
произшествие е могло да 
бъде предотвратено, ако 
пострадалият се е движел 
в края на пътното платно, 
а водачът с позволена-
та извън населено мяс-
то скорост, съобразена с 
ограничената видимост 
през тъмната част на де-
нонощието. В съдебното 
заседание подсъдимият 
изрази съжаление за слу-
чилото се.  Постановената 
от Окръжен съд - Добрич 
присъда подлежи на об-
жалване и протест пред 
Апелативен съд - Варна.

Условно наказание и 5000 
лева глоба за притежание 

и разпространение на 
наркотици 

Условно наказание и 5000 
лева глоба за притежание и 

разпространение на наркотици 
Условно наказание „лиша-
ване от свобода“ за срок 
от 2 години с 4-годишен 
изпитателен срок получи 
25-годишен мъж от Кавар-
на за притежание и раз-
пространение на наркоти-
ци, чиято обща стойност 
възлиза на 3437.76 лева. До 
наказанието се стигна, след 
като Окръжен съд - Добрич 
одобри споразумението, 
сключено между Стефан 
С. и прокуратурата. Той ще 
плати и глоба от 5000 лв., 
както и направените по де-
лото разноски в размер на 
1179.71 лева.
Подсъдимият се призна за 
виновен в това, че на 4 но-
ември 2017 г. в Каварна, без 
надлежно разрешително, е 
държал с цел разпростра-
нение високорискови нар-
котични вещества - 30.94 
грама амфетамин и кофе-
ин, 1.11 грама кокаин и 82 

пакетчета с марихуана, с 
общо тегло 384.79 грама.
Мъжът призна, че на съща-
та дата продал на купувач 
от Каварна 4.87 грама ма-
рихуана, на стойност 29.22 
лева.
Той декларира пред съда, 
че е подписал доброволно 
споразумението, съгласен е 
с неговите параметри и се 
отказва от по-нататъшното 
разглеждане на делото по 
общия ред. Възпитателни-
те грижи за условно осъ-
дения бяха възложени на 
съответния районен поли-
цейски инспектор по мес-
тоживеенето му.
Постановеният съдебен акт 
е окончателен. 
В отделно заседание съдът 
разпореди иззетите като 
веществени доказателства 
наркотични вещества и 
една електронна везна да 
бъдат унищожени. 

Глобиха с 1000 лева мъж, 
възпрепятствал работата на 

данъчни служители
Окръжен съд - Добрич 
наложи глоба от 1000 
лв. на подсъдим за въз-
препятстване работата 
на данъчни служители. 
39-годишният добричлия 
беше признат за виновен 
в това, че на 18 октомври 
2016г. в павилион за па-
кетирани стоки в Добрич 
противозаконно попре-
чил на двама данъчни ин-
спектори от ТД на НАП 
- Варна да изпълнят свое 
законово задължение.
 На посочената дата да-
нъчните служители били 
изпратени да връчат до-
кументи във връзка със 
започнала ревизия на 
фирмата, стопанисваща 
обекта. В павилиона се 
намирала жена, пред-
ставляваща фирмата, на 
която служителите се 
опитали да връчат кни-
жата, но тя отказала да ги 
приеме. Докато двамата 

инспектори разяснявали 
на жената същността на 
документите, в обекта 
дошъл подсъдимият, кой-
то бил упълномощен да 
управлява проверяваната 
фирма. Той попречил на 
служителите да извършат 
задълженията си, като 
влязъл в пререкания с 
тях, скъсал данъчни до-
кументи и ги избутал от 
павилиона. 
 От данните по делото 
става ясно, че мъжът е с 
чисто съдебно минало. 
Окръжният съд го осво-
боди от наказателна отго-
ворност за извършеното 
деяние, като му наложи 
административно нака-
зание - глоба в размер на 
1000 лева. 
 Постановеното решение 
подлежи на обжалване и 
протест пред Апелативен 
съд - Варна в 15-дневен 
срок.

Водач от с.Оброчище без 
книжка

На 23 април, около 22:05 
часа в град Добрич е спрян 
за проверка лек автомобил 
„Опел” с варненска регис-
трация, управляван от Р.Е. 
(23 г.) от с. Оброчище, обл. 

Добрич. В хода на провер-
ката е установено, че вода-
чът на МПС не притежава 
СУМПС. По случая е об-
разувано бързо полицейско 
производство.

Условно наказание „ли-
шаване от свобода“ за 
срок от 2 години с 4-го-
дишен изпитателен срок 
получи 25-годишен мъж 
от Каварна за притежание 
и разпространение на нар-
котици, чиято обща стой-
ност възлиза на 3437.76 
лева. До наказанието се 
стигна, след като Окръ-
жен съд - Добрич одобри 
споразумението, склю-
чено между Стефан С. и 
прокуратурата. Той ще 
плати и глоба от 5000 лв., 
както и направените по 
делото разноски в размер 
на 1179.71 лева.
Подсъдимият се призна 
за виновен в това, че на 
4 ноември 2017 г. в Ка-
варна, без надлежно раз-
решително, е държал с 
цел разпространение ви-
сокорискови наркотични 
вещества - 30.94 грама 
амфетамин и кофеин, 1.11 

грама кокаин и 82 пакет-
чета с марихуана, с общо 
тегло 384.79 грама.
 Мъжът призна, че на съ-
щата дата продал на купу-
вач от Каварна 4.87 грама 
марихуана, на стойност 
29.22 лева.
Той декларира пред съда, 
че е подписал доброволно 
споразумението, съгласен 
е с неговите параметри и 
се отказва от по-нататъш-
ното разглеждане на дело-
то по общия ред. Възпита-
телните грижи за условно 
осъдения бяха възложени 
на съответния районен 
полицейски инспектор по 
местоживеенето му.
Постановеният съдебен 
акт е окончателен. 
В отделно заседание съдът 
разпореди иззетите като 
веществени доказателства 
наркотични вещества и 
една електронна везна да 
бъдат унищожени. 

Разпитаха свидетели по делото срещу 
бивш директор на Областна дирекция 

„Земеделие“ - Добрич
С разпит на свидетели 
продължи наказателното 
дело в Окръжен съд - До-
брич срещу бившия ди-
ректор на Областна дирек-
ция „Земеделие“ - Добрич 
Стилиян Митев, обвинен 
в престъпление по служ-
ба. Процесът преминава 
по реда на съкратеното съ-
дебно следствие, без раз-
пит на всички свидетели 
и вещите лица, изготвили 
експертни заключения в 
досъдебното производ-
ство. Да дадат показания в 
съдебното заседание бяха 
призовани четирима сви-
детели, между които и ро-
дителите на подсъдимия. 
Те обаче се възползваха от 
правото, което законът им 
дава, като негови близки 
родственици да откажат 
да свидетелстват. Близо 7 
часа продължи разпитът 
на други двама свидетели 
по делото. 
Следващото съдебно за-
седание е насрочено за 
28 юни, когато се очаква 
пред съда да даде обяс-
нения още един свидетел, 
както и подсъдимият. Ако 
не се направят искания за 
събиране на нови доказа-
телства, вероятно ще се 
стигне и до пледоариите 
на страните.
Обвинението срещу бив-
шия директор на Област-

на служба „Земеделие“ 
е повдигнато от Специа-
лизирано звено “Антико-
рупция“ при Софийска 
градска прокуратура. 
Според обвинителния акт, 
в периода от 13 ноември 
2009г. до 3 септември 
2013г., в качеството си на 
длъжностно лице, заема-
що отговорно служебно 
положение, подсъдимият 
не е изпълнил служебни-
те си задължения с цел да 
набави облага за две тър-
говски дружества, като от 
това са могли да настъпят 
немаловажни вредни по-
следици. Прокуратурата 
твърди, че в посочения 
период подсъдимият е 
проявил бездействие, като 
с това е позволил непра-
вомерно ползване на имот 
от държавния поземлен 
фонд, с площ 14.992 дка, 
намиращ се в землището 
на село Кранево, от кое-
то е могло да се стигне 
до неговото замърсяване 
и увреждане. В обвини-
телния акт се посочва, 
че Митев не е предприел 
действия, с които да ини-
циира премахването на 
съществуващи в поземле-
ния имот строежи, както 
и на преместваеми обекти 
- бунгала, фургони и ме-
тални конструкции, пора-
ди липсата на строително 

разрешение или поради 
изтекъл временен статут 
на тяхното съществуване. 
Твърди се още, че под-
съдимият не е упражнил 
контрол върху дейността 
на назначените с негови 
заповеди комисии за из-
вършване на проверки на 
земите от държавния по-
землен фонд и допуснал 
изготвените констативни 
протоколи за състоянието 
и ползването на посоче-
ния имот да не отговорят 
по съдържание на дейст-
вителното положение. По 
този начин протоколите 
не можели да послужат 
като основание за започ-
ване на административно 
производство срещу не-
правомерните ползватели.
 Според проку-
ратурата подсъдимият 
не е изпълнил задълже-
нията си с цел да набави 
облага от неправомерно-
то ползване на имота за  
концесионера на плаж 
„Кранево - север“ - „Мак-
ситур Бряг на изгрева“АД 
- Варна и на дружество 
„Митев“ЕООД - Добрич, 
собственост на неговия 
баща, което от ноември 
2007г. до ноември 2013г., 
стопанисвало плажната 
ивица, като подизпълни-
тел, съгласно сключен с 
концесионера договор. 

ПТП край Албена
На 12 май, около 17:30 
часа е получено съобще-
ние за възникнало ПТП 
по главен път I-9 в района 
на к.к. Албена. На място 
е установено, че Р.В. (25 
г.) от град Варна, водач 
на мотоциклет „Каваза-
ки” поради движение с 
несъобразена скорост се 
блъска в задната част на 
лек автомобил „Дачия” 

с добричка регистрация. 
Вследствие на удара, во-
дача на мотоциклета е на-
станен в МБАЛ Св. Ана в 
град Варна с фрактура на 
лява ръка, бедро и глезен, 
без опасност за живота. 
Взети са кръвни проби за 
употреба на алкохол. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Проверка в с.Бобовец
На  12 май, около 23:00 
часа в с. Бобовец, обл. До-
брич е спрян за проверка 
лек автомобил „Мерцедес” 
с добричка регистрация, 
управляван от Е.Х. (26 г.) 
от с. Топола, обл. Добрич. 

При извършената проверка 
на водача на автомобила за 
употреба на наркотични и 
упойващи вещества, тестът 
отчита положителен резул-
тат за употребата на кана-
бис и амфетамин. В хода 

на проверката е установено 
бяло прахообразно веще-
ство с тегло 0,4 грама, ре-
агиращо на амфетамин. По 
двата случая са образувани 
бързи полицейски произ-
водства.


