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Задържаха под стража поляк, 
издирван за изтърпяване на присъда 

за сводничество
Окръжен съд - До-

брич наложи мярка 
за неотклонение „за-
държане под стража“ 
на 41-годишен поляк 
в изпълнение на Ев-
ропейска заповед за 
арест. Тя е издадена от 
Окръжен съд - Варша-
ва с искане за задър-
жане и предаване на 
полския гражданин 
Томаш П. с цел изтър-
пяване на постановена 
срещу него ефективна 
присъда. Мъжът е бил 
осъден в родината си 
на 3 години лишаване 
от свобода за свод-
ничество и сутеньор-

ство, ведно с грабеж. 
Присъдата е влязла в 
сила през февруари 
2012 година. Мъжът 
е бил задържан на 11 
септември т.г. в ку-
рорт „Албена“.

Пред съда полякът 
обясни, че живее в 
България от 2 години, 
като пребивава в село 
Оброчище. Той отпра-
ви молба да не бъде 
екстрадиран в Полша, 
а да изтърпи нака-
занието си тук, като 
изрази готовност да се 
откаже от полското си 
гражданство и да при-
еме българско, защото 

тук се чувствал по-
спокоен. Мъжът зая-
ви, че сам е отишъл 
в полицията, веднага 
след като разбрал, че е 
издирван от полските 
власти и няма намере-
ние да се укрива. 

Окръжният съд оба-
че взе спрямо полския 
гражданин най-тежка-
та мярка за неоткло-
нение, която съгласно 
Закона за екстради-
цията и европейската 
заповед за арест в слу-
чая е безусловно за-
дължителна. При пос-
тановяване на съдеб-
ния акт беше отчетен 

и фактът, че Томаш П. 
умишлено е напуснал 
пределите на родината 
си преди приключва-
нето на наказателното 
производство срещу 
него, осуетявайки из-
пълнението на нало-
женото му наказание. 

Определението на 
Окръжен съд - Добрич 
подлежи на обжалване 
пред Апелативен съд - 
Варна. 

Делото за разглеж-
дане по същество на 
Европейската заповед 
за арест е насрочено 
за 20 септември.

                         /Б.Т./

По молба на близките издирват 
изчезнала жена

По молба на близ-
ките ОД МВР Добрич 
издирва Валерия Ата-

насова Ганчева на 83 
години, от с. Житен, 
обл. Добрич.

По данни на близ-
ките, Ганчева е на-
пуснала дома си на 5 
септември 2017 г. и от 
тогава е в неизвест-
ност.

Ганчева е висока 
около 165-170 см, нор-
мално телосложение, 
прошарена коса

Жената страда от 
старческа деменция и 
губи ориентация.

ОД на МВР Добрич 
умолява всички, кои-
то имат информация 
къде може да бъде 
открита, да сигнали-
зират на телефон 112 
или в най – близкото 
полицейско управле-
ние.

ОД НА МВР 
ДОБРИЧЗадържаха участник в три 

телефонни измами
На 4 септември, око-

ло 18:45 часа се тъжи 
76-годишна жена от с. 
Бранище, обл. Добрич. 
По данни на тъжителя, 
около 13:10 часа е по-
лучила обаждане на до-
машния си телефон от 
непознат мъж предста-
вящ се за служител на 
МВР. Чрез въвеждане в 
заблуждение, мнимия 
полицай съобщава на 
жената, че е нужно съ-
действието й  с цел за-
лавяне на извършители 
на телефонни измами, 
като за целта е необхо-
димо да предаде сума 
пари. Малко по-късно 
жената оставя плик със 
сумата от 6 950 лева на 

пейка в с. Бранище. По 
случая е образувано до-
съдебно производство.

На 5 септември, око-
ло 18:30 часа е по-
лучено съобщение за 
извършена телефонна 
измама в с. Царевец, 
обл. Добрич. По данни 
на тъжителката П.И. 
(79г.), същата е въве-
дена в заблуждение от 
непознат мъж предста-
вящ се за служител на 
МВР. Жената оставя 
до контейнер за смет 
сумата от 1000 лева. 
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

На 7 септември, око-
ло 10:00 часа се тъжи 

74-годишна жена от 
град Добрич. По дан-
ни на тъжителката, 
за времето от 11:00 
часа до 16:00 часа на 6 
септември е получила 
обаждане на домашния 
си телефон от непознат 
мъж представящ се за 
служител на МВР. Чрез 
въвеждане в заблужде-
ние, мнимия полицай 
поисква съдействието 
на възрастната жена с 
цел залавяне на извър-
шители на телефонни 
измами. Малко по-къс-
но в района на ул. „Д. 
Петков” в град Добрич, 
жената предава сумата 
от 678 лева и златни 
накити. По случая е 

образувано досъдебно 
производство по опи-
са на Първо РУ МВР 
Добрич.

На 7  септември, 
след проведени ОИМ 
И ПСД от служители 
на ВТОРО РУ МВР 
ДОБРИЧ и служители 
на СЕКТОР ПКП при 
ОД МВР ДОБРИЧ е 
установен единият от 
участниците в теле-
фонните измами като 
куриер. С полицейска 
мярка за срок от 24 
часа е задържан П.П. 
(43 г.) от град Добрич. 
Материалите по случая 
са докладвани в Проку-
ратурата. Работата по 
случаите продължава. 

Условно наказание от 
1 година „лишаване от 
свобода“ с 3-годишен из-
питателен срок ще търпи 
Кристиян Ив. от Балчик 
за държане на наркотици 
с цел разпространение. 
Наказанието на подсъди-
мия беше наложено, след 
като Окръжен съд - До-
брич одобри постигнатото 
между страните по делото 
споразумение. 22-годиш-
ният младеж е признат за 
виновен в това, че на 20 
февруари т. г. в Балчик, без 
надлежно разрешително, 
е държал с цел разпрос-
транение високорисково 
наркотично вещество. В 

колата, която той ползвал 
била  открита марихуана 
с общо тегло 3.97 грама, 
на  стойност 23.82 лева, 
разпределена в  9 най-
лонови самозалепващи 
полиетиленови пликчета. 
Подсъдимият декларира 
пред съда, че е съгласен 
с постигнатото споразу-
мение и се отказва от по-
нататъшното разглеждане 
на делото по общия ред. 

Съдът разпореди из-
зетите като веществено 
доказателство наркотици 
да бъдат унищожени. 

Определението на Ок-
ръжен съд - Добрич е 
окончателно. 

Условно наказание за 
младеж, държал марихуана 

с цел разпространение

Окръжен съд - До-
брич отложи разглеж-
дането на наказателно 
дело за укриване на да-
нъчни задължения зара-
ди неявяване на подсъ-
димия Митат Х. от село 
Бобовец, общ. Балчик. 
Защитникът му пред-
стави болничен лист, 
който удостоверява, че 
мъжът отсъства поради 
заболяване. Съдебният 
състав прецени, че не 
следва да даде ход на 
делото, за да не бъдат 
нарушени процесуални-
те права на подсъдимия, 
но разпореди в 7-дневен 
срок той да представи 
допълнителни писмени 
доказателства, с кои-
то да удостовери, че 
болничният лист му е 
издаден, за да послужи 
пред съдебните органи. 
Делото беше отложено 
за 12 октомври.

40-годишният мъж 
е обвинен за това, че 
през периода от 31 юли 
201Зг. до 31 юли 2014г. 
в Добрич при услови-
ята на продължавано 
престъпление, в качест-
вото си на управител на 
Еднолично дружество с 
ограничена отговорност 
(ЕООД) със седалище 
и адрес на управление 
село Бобовец, е избе-
гнал установяването и 
плащането на данъчни 
задължения в особено 

големи размери - 32 500 
лева.

Според прокуратура-
та през 2013 и 2014г.  
управителят Митат Х. 
е получил от касата на 
дружеството съответ-
но 400 000 и 250 000 
лева, като в края на 
двете години той не е 
представил разходно-
оправдателни докумен-
ти как и за какво са 
били използвани суми-
те. В хода на данъчна 
ревизия, назначена в 
началото на 2015 годи-
на, е било предоставено 
писмено обяснение от 
подсъдимия, който е и 
едноличен собственик 
на капитала на друже-
ството, че парите в общ 
размер от 650 000 лева 
са му били раздадени 
като дивидент и не под-
лежат на връщане, тъй 
като имали характер 
на изплатени доходи 
от разпределяне на ди-
видент.

Прокуратурата посоч-
ва, че съгласно разпо-
редбите на ЗДДФЛ /За-
кона за данъците върху 
доходите на физически 
лица/ окончателният да-
нък за доходите от ди-
виденти под формата на 
скрито разпределение 
на печалба се определя 
върху брутния размер 
на начислените суми.  
Обвинението счита, че 

Отложиха дело за укриване на данъци 
заради заболяване на подсъдимия 

в срок до 31 юли на 
съответните години под-
съдимият е следвало да 
подаде декларации и да 
внесе дължимия данък 
от 5% върху получени-
те суми, а именно 20 
000 лева за 2013г. и 12 
500лева за 2014 година, 
а това не е било напра-
вено. Дружеството дъл-
жи и лихви в размер на 
4 990 лв., изчислени до 
датата на ревизионния 
доклад. 

В обвинителния акт 
се отбелязва, че спо-
ред изготвена съдебно-
счетоводна експертиза 
изплатените на Митат 
Х. парични суми по сче-
товодни данни са били 
налични в касата на 
предприятието и тех-
ният произход е от осъ-
ществявана стопанска 
дейност. Дружеството 
разполагало с безсроч-
на Лицензия по Закона 
за управление на от-
падъците за търговска 
дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали, 
издадена от Министер-
ството на икономиката 
и енергетиката, а от юли 
2013г. имало разреше-
ние от Министерството 
на транспорта, с което 
се разпореждало изваж-
дането на потъналите 
останки от корабите 
„Комсомолец“, „Стефан 
Караджа“ и „Бенисаф“. 

Крупна сума пари 
остави пред дома си в 
Кранево 66-годишна 
жена от селото, станала 
жертва на телефонна 
измама, съобщиха от 
Областната дирекция 
на МВР.

Около 15 часа на 18 
септември тя е полу-
чила обаждане на до-
машния си телефон от 
непознат мъж. Той се 
представил за служи-

тел на МВР. Обяснил, 
че жената трябва да 
помогне за залавянето 
на извършители на те-
лефонни измами.

Малко по-късно же-
ната оставила пред 
жилището си полиети-
ленова торба със су-
мата от 4 300 лева и 2 
150 евро. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.

                          /Б.Т./

Жертва на измамници 
остави 4300 лева и 2150 

евро в торба пред дома си в 
Кранево

При тежка катастро-
фа на пътя от град Ка-
варна към село Бълга-
рево на място е загинал 
42-годишен водач на 
лек автомобил „Пежо“, 
съобщиха от Областна-
та дирекция на МВР.

На място е установе-
но, че водачът на лек 

автомобил „Мицуби-
ши” е загубил контрол 
над автомобила и се 
е ударил в насрещно 
движещото се „Пежо”. 
Вследствие на удара на 
място е загинал водачът 
на Пежото. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.

При катастрофа край 
Каварна 42-годишен водач 

е загинал на място

Двама водачи на то-
варни автомобили заги-
наха на място при тежка 
катастрофа по пътя До-
брич-Варна, в района на 
„Пети километър“, на 
около 1 км преди разкло-
на за село Стефаново, 
съобщиха от Областната 
дирекция на МВР. Сиг-
нал за пътно-транспорт-
ното произшествие е 
подаден на тел. 112 око-
ло 6.25 часа. На място е 
установено, че водач на 

товарен автомобил „Вол-
во” с прикачено ремарке 
с добричка регистрация 
навлиза в лентата за на-
срещно движение и се 
блъска челно в „Даф”, 
също с прекачено ремар-
ке и с добричка регис-
трация. Загиналите шо-
фьори са от Добрич - на 
58 и 36 години. Смъртта 
е констатирана от екипи 
на Центъра за спешна 
медицинска помощ в 
Добрич. 

Двама водачи на товарни 
автомобили загинаха при 

катастрофа
В Окръжния съд в 

Добрич започна дело 
за отнемане в полза на 
държавата на незакон-
но придобито имуще-
ство на стойност над 
422 хиляди лева, съоб-
щиха от пресцентъра 
на съда.

Производството е 
образувано по искане 
на Комисията за от-
немане на незаконно 
придобито имущество 
/КОНПИ/ срещу Петър 

П. от Добрич, него-
вата бивша съпруга и 
еднолично дружество, 
на което мъжът е бил 
собственик. Комисията 
претендира за отнемане 
на парични суми по 
банкови сметки, недви-
жими имоти, движими 
вещи, дружествени дя-
лове.

Проверката е извър-
шена след като добрич-
лията е бил привлечен 
като обвиняем за да-

Съдът гледа иск за отнемане на 
незаконно имущество за над 422 000 лева

нъчни престъпления. 
По делото са назначе-
ни съдебно-оценъчна и 
съдебно-икономическа 
експертизи. Съдът прие 
заключението на ве-
щото лице по първата 
от тях. Очаква се на 
30 октомври, за когато 
е насрочено второто 
заседание по делото, 
да бъдат представени 
резултатите от съдеб-
но-икономическата екс-
пертиза. 


