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Над двуметров мър-
тъв делфин изхвърли 
морето край Балчик, 
съобщи специалистът 
от общинско предприя-
тие „Благоустрояване и 
комунално стопанство” 
Мариян Цветков. Той 
е бил много голям ек-
земпляр от вида афала, 
дълъг 205 см и с тегло 

150 кг. Не е имал ви-
дими наранявания и 
белези. Наложило се 
е влизане в морето, за 
да се извади трупът. С 
помощта на багер той е 
бил извозен до опреде-
лено място, обработен 
с препарати и изпратен 
в екарисаж.

Това е най-големият 

27 мъртви делфина изхвърли 
това лято морето край Балчик

делфин, който изхвър-
ли морето това лято, 
обясни Цветков. Досе-
га са регистрирани 27 
случая.

Част от бозайниците 
са с мрежи или въжета 
за улов на риба около 
опашките. Някои от 
тях са с видими рани, 
но Цветков не може 

да прецени дали те се 
дължат на удар от чо-
век или са в резултат 
на блъскането на тру-
повете в скалите.

Според  Цветков , 
една от причините за 
големия брой мъртви 
делфини е увеличава-
нето на популацията 
на муткур или мор-
ска свиня. Тя обитава 
по-близките  до бре-
га части на морето и 
срещата с човека води 
до фатален край, смя-
та той. Специалистът 
предполага, че мигра-
цията на обикновения 
черноморски делфин, 
афала, явно съвпада 
с траекторията на ко-
рабите и риболовни-
те съдове, защото по 
тях има повече видими 
белези, което говори, 
че има сблъсък между 
човек и природа. 

                             НДТ

Телефонни измами в
 с. Царевец

На 5  септември, 
около 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 въведе-
на в заблуждение от не-
познат мъж представящ 
се за служител на МВР. 
Жената оставя до кон-
тейнер за смет сумата 
от 1000 лева. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

На 7 септември, око-
ло 10:00 часа се тъжи 
74-годишна жена от 
град Добрич. По данни 
на тъжителката, за вре-

мето от 11:00 часа до 
16:00 часа на 6 септем-
ври е получила обаж-
дане 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 ДО-
БРИЧ и служители на 
СЕКТОР ПКП при ОД 
МВР ДОБРИЧ е уста-
новен единият от учас-
тниците в телефонните 
измами като куриер. С 
полицейска мярка за 
срок от 24 часа е задър-
жан П.П. (43 г.) от град 
Добрич. Материалите 
по случая са докладва-
ни в Прокуратурата. 
Работата по случаите 
продължава. 

Задържаха под стража поляк, издирван за 
изтърпяване на присъда за сводничество
Окръжен съд - До-

брич наложи мярка за 
неотклонение „задър-
жане под стража“ на 
41-годишен поляк в из-
пълнение на Европей-
ска заповед за арест. 
Тя е издадена от Ок-
ръжен съд - Варшава 
с искане за задържане 
и предаване на пол-
ския гражданин Томаш 
П. с цел изтърпяване 
на постановена срещу 
него ефективна присъ-
да. Мъжът е бил осъден 
в родината си на 3 го-
дини лишаване от сво-
бода за сводничество 

и сутеньорство, ведно 
с грабеж. Присъдата 
е влязла в сила през 
февруари 2012 година. 
Мъжът е бил задържан 
на 11 септември т.г. в 
курорт „Албена“.

Пред съда полякът 
обясни, че живее в Бъл-
гария от 2 години, като 
пребивава в село Об-
рочище. Той отправи 
молба да не бъде ек-
страдиран в Полша, а 
да изтърпи наказанието 
си тук, като изрази го-
товност да се откаже 
от полското си граж-
данство и да приеме 

българско, защото тук 
се чувствал по-спокоен. 
Мъжът заяви, че сам е 
отишъл в полицията, 
веднага след като раз-
брал, че е издирван от 
полските власти и няма 
намерение да се укрива. 

Окръжният съд оба-
че взе спрямо полския 
гражданин най-тежката 
мярка за неотклонение, 
която съгласно Зако-
на за екстрадицията и 
европейската заповед 
за арест в случая е без-
условно задължител-
на. При постановяване 
на съдебния акт беше 

отчетен и фактът, че 
Томаш П. умишлено 
е напуснал пределите 
на родината си преди 
приключването на нака-
зателното производство 
срещу него, осуетявай-
ки изпълнението на на-
ложеното 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.

Разследван за грабежи остава с мярка 
за неотклонение “задържане под стража”

Окръжен съд - Добрич 
остави без уважение 
молбата на 28-годишния 
Ганчо Г. от Добрич за 
изменение на наложе-
ната му мярка за неот-
клонение „задържане 
под стража“ в по-лека. 
Срещу младия мъж е 
предявено обвинение за 
това, че на неустановена 
дата през месец май ми-
налата година в Добрич 
е ограбил две жени, като 
употребил за това запла-
ха с  пистолет. От едната 
жена обвиняемият взел 
мобилен телефон заед-
но със СИМ карта, на 
обща стойност 62 лв., 
а от другата 250 лева. 
Деянията са извършени 
при условията на про-
дължавано престъпле-
ние и опасен рецидив, 
за което се предвижда 
наказание лишаване от 
свобода от 5 до 15 го-

дини. От приложените 
по делото доказателства 
става ясно, че досега 
мъжът има 11 влезли в 
сила присъди. 

Първоначалната мярка 
за неотклонение спря-
мо мъжа беше взета 
през юли, докато той 
изтърпяваше последна-
та си присъда в затвора 
в Белене. Тогава съдът 
определи той да бъде 
„задържан под стража“, 
веднага след като изтече 
срокът на наложеното 
му наказание, от което 
оставаше по-малко от 
месец.

Днес защитата на об-
виняемия поиска по-
лека мярка за неоткло-
нение с мотива, че са 
събрани свидетелски 
показания, според които 
задържаният има алиби 
за периода, в който е 
било извършено раз-

следваното престъпле-
ние. От прокуратура-
та обаче предоставиха 
нови данни по дело-
то, които обориха това 
твърдение.

Окръжният съд, след 
като се запозна с мате-
риалите по досъдебно 
производство и след 
преценка на доводите 
на страните, остави без 
уважение искането на 
задържания за измене-
ние на наложената му 
мярка за неотклонение.

Определен беше едно-
месечен срок, в който 
няма да се допуска ново 
искане за промяна на 
мярката. Постанове-
ният от Окръжен съд 
- Добрич съдебен акт 
подлежи на обжалване 
пред горната съдебна 
инстанция в 3-дневен 
срок.

Информационно 
съобщение

На 19 септември, след проведени ОИМ и ПСД от слу-
жителите на РУ МВР Албена са установени и задържани 
криминално проявените Г.Ч. (25 г.) от град В. Търново и 
И.С. (24 г.) от с. Кранево, обл. Добрич.

В хода на работа е установено, че двамата са извърши-
тели на серия кражби от хотелски стаи на територията на 
к.к. Албена и с. Кранево за периода от 14 август до 17 
септември т.г.

Извършени се серия от ПСД на частни имоти и изоставен 
строеж, използвани от извършителите за съхранение на 
инкриминираните вещи.

- Кражба на велосипед, извършена за времето от 14 ав-
густ до 15 август т.г., от частен имот на територията на с. 
Кранево;

- Кражба на раница, мобилен телефон „Iphone”, слънчеви 
очила, лични документи и вещи, извършена на 19 септември 
от хотелска стая на територията на к.к. Албена;

- Кражба на храни и напитки от минибар, извършена на 
19 септември от хотелска стая на к.к. Албена;

- Кражба на мъжки портфейл и три броя плазмени теле-
визори, извършена на 2 септември от хотелски комплекс в 
с. Кранево;

- Кражба на дигитален фотоапарат и обектив “Nikon” и 
чанта от лек автомобил, паркиран в района на с. Кранево, 
извършена на 5 август т.г.

- Кражба на преносим компютър от хотелска стая на 
територията на к.к. Албена, извършена за времето от 4 
септември до 5 септември т.г.

- Кражба на два броя кафемашини от хотелски комплекс 
на територията на к.к. Албена, извършена на 18 септември 
т.г.

- Кражба на ръчен часовник „Casio” от хотелски комплекс 
на територията на к.к. Албена, извършена на 2 септември т.г.

- Кражба на мобилен телефон „Samsung” от хотелски 
комплекс на територията на к.к. Албена, извършена на 2 
септември т.г.

- Кражба на дигитален фотоапарат , обектив и батерия 
марки „Nikon”, както и кражба на два броя чанти от хотел-
ски комплекс на територията на к.к. Албена, извършена за 
времето от 15 септември до 16 септември т.г.

Работата по установяване и документиране на цялостната 
престъпна дейност на извършителите продължава по описа 
на РУ МВР Албена.

Открадната царевица
На 25 септември, око-

ло 10:40 часа се тъжи 
58-годишен мъж от с. 
Дропла, обл. Добрич. 
По данни на тъжите-
ля за времето от 18:00 
часа на 23 септември 
до 09:00 часа на 25 
септември, в землището 
на с. Дропла неизвестен 

извършител е пожъ-
нал със специализирана 
техника 24,5 дка царе-
вичен посев, с което е 
нанесъл щети в размер 
на около 5 700 лева. По 
случая е образувано до-
съдебно производство 
по описа на РУ МВР 
Балчик

Крадените дини са 
най-сладки

На 25 септември се 
тъжи 64-годишен мъж 
от град Добрич. По 
данни на тъжителя за 
времето от 22 септем-
ври до 08:30 часа на 25 
септември, неизвестен 
извършител е извър-

шил кражба на около 
20 тона дини от нива, 
находяща се в земли-
щето на с. Калина, обл. 
Добрич. 

По случая е образу-
вано досъдебно произ-
водство.

Крадат светофар
На 25 септември, око-

ло 08:40 часа се тъжи 
30-годишен мъж от град 
Шумен. 

По данни на тъжителя 
за времето от 02:00 часа 
до 04:00 часа на 25 сеп-
тември, чрез демонтаж 
неизвестен извършител 
е извършил кражба на 
светофарна уредба за 

регулиране на пътното 
движение при ремонтни 
дейности, монтирана на 
околовръстен път II-29 
на град Добрич между 
кръговите кръстовища 
за град Балчик и к.к. 
Албена. 

По случая е образу-
вано досъдебно произ-
водство.

Международен полицейски конгрес в “Албена”
От 18 септември до 

1 октомври 2017 г. в 
к.к. „Албена”се про-
веде 62-ри конгрес на 
МЕЖДУНАРОДНАТА 
ПОЛИЦЕЙСКА АСО-

ЦИАЦИЯ. Открива-
нето на конгреса бе на 
20 септември от 10:00 
часа в залата на хотел 
„Paradise blue”.

На откриването при-

състваха заместник-ми-
нистърът на вътрешните 
работи Милко Бернер, 
директори на дирек-
ции и представители 
на МВР.

Хванат на място
На 31 август, около 

15:00 часа по пътя от 
град Добрич посока 
град Балчик е спрян за 
проверка челен товарач 
с добричка регистрация, 

управляван от В.Н. (22 
г.) от с. Сенокос, обл. 
Добрич. В хода на про-
верката е установено, 
че водачът е неправос-
пособен и 

управлява МПС в ед-
ногодишен срок от на-
ложено му наказание. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

Телефонни измами в с.Дропла
След проведени ОИМ 

и ПСД от полицейските 
служители е задържан 
криминално проявения 
Н.Н. (72 г.) от град Варна. 
В хода на работа е устано-
вено, че мъж е участвал в 
телефонна измама, като 

куриер на 11 септември 
в с. Дропла, обл. Добрич. 
Припомняме, че на 10 
септември за времето от 
11:00 часа до 14:00 часа, 
78-годишна жена от с. 
Дропла, обл. Добрич е 
била въведена в заблуж-

дение по схемата мним 
полицейски служител, 
като жената оставя в ко-
роната на дърво пред жи-
лището си сумата от 850 
лева.  Работата по случая 
продължава по описа на 
РУ МВР Балчик. 

Канабисна катастрофа
На 31 август, около 

14:40 часа е получено 
съобщение за възник-
нало ПТП с матери-
ални щети между лек 
автомобил „Мерцедес” 
с благоевградска регис-
трация и лек автомобил 
„Фолксваген” с румънска 
регистрация. При из-

вършената проверка на 
водача на лек автомобил 
„Мерцедес” за употреба 
на алкохол, цифровата 
индикация отчита нали-
чието на 2,99 промила 
в издишания от водача 
въздух. В хода на провер-
ката в автомобила е уста-
новена суха тревна маса 

с тегло около 2,3 грама, 
реагираща на полевия 
тест на наркотичното 
вещество канабис. С по-
лицейска мярка за срок 
от 24 часа е задържан Р.Р. 
(45 г.) от град Разград. По 
двата случая са образу-
вани бързи полицейски 
производства.


