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с опиати
Турски гражданин влиза в затвора за На 10 май,Шофьор
около верка на водача за упо- мярка за срок от 24
18:10 часа в град Бал- треба на наркотични и часа е задържан Д.Ф.
незаконно преминаване на границата
чик е спрян за проверка упойващи вещества, те- (21 г.) от град Балчик.
При служебната про-

Окръжен съд - Добрич потвърди присъда,
постановена от Районния съд в Каварна срещу турски гражданин,
от кюрдски произход, за
незаконно преминаване
на границата. 32-годишният Вейсел Д. е признат за виновен в това,
че на 3 април 2017г., в
района на ГКПП Дуранкулак, в условията на
повторност, е излязъл
през държавната граница на страната без

разрешение на надлежните органи на властта
и не през определените
за това места, за което
е осъден на 1 година
лишаване от свобода и
глоба от 100 лева. Съдът в Каварна е привел в
изпълнение и условно
наказание от 5 месеца,
наложено на подсъдимия от Районен съд Свиленград за същото
деяние. 32-годишният
мъж ще трябва да изтърпи двете присъди

при първоначален общ
затворнически режим.
Окръжният съд потвърди първоинстанционната присъда, след
като прецени, че както
от действията, така и
от обясненията на подсъдимия се установява
безспорно, че той съзнателно е нарушил граничния режим, като по
черни пътища и без необходимите документи
е преминал границата
на страната.

верка на първоинстанционния съдебен акт
Окръжният съд констатира, че незаконосъобразно подсъдимият
е осъден да заплати
сторените разноски за
преводач в наказателното производство в
размер на 125 и отмени
присъдата в тази част.
Решението на Окръжен съд - Добрич не
подлежи на обжалване
и протест.

Осъдителна присъда получи мъж от
село Черна за подкуп на полицаи
Окръжен съд - Добрич постанови условна
присъда от 6 месеца
„лишаване от свобода“
с 3-годишен изпитателен срок спрямо Атанас
Ст. от село Черна, общ.
Добричка за подкуп на
полицейски служители.
На подсъдимия беше
наложена и глоба от
300 лева. Съдът призна
51-годишния мъж за
виновен в това, че на
16 септември 2016г. в
село Козлодуйци, обл.
Добрич, е дал 50 евро
на двама младши полицейски инспектори
при Второ РУ при ОД

на МВР - Добрич, за
да не му съставят акт
за допуснато от него
нарушение по Закона за
движение по пътищата.
Мъжът, който управлявал лек автомобил
„Сеат“, бил спрян за
проверка в централната част на село Козлодуйци. Униформените
установили, че в колата
му няма пожарогасител,
който е част от задължителното техническо
оборудване на автомобилите. При проверка на документите на
колата се оказало, че
процесният автомобил

бил спрян от движение за срок от 30 дни.
След като разбрал, че
ще му бъде съставен
акт, подсъдимият се уплашил и решил да даде
подкуп на полицаите.
Той се приближил до
полицейския автомобил, където по това
време се намирал единият от полицейските
служители и пуснал на
пода банкнотата от 50
евро с думите:„Да ви
дам някой лев да се
почерпите“. Полицаите
незабавно уведомили за
случилото се дежурния
служител в оператив-

ната дежурна част при
Второ РУ на МВР - Добрич.
В съдебната зала подсъдимият изрази съжаление за стореното и
призна изцяло вината
си и фактите, изложени в обвинителния акт.
Това даде основание на
Окръжен съд - Добрич
да приложи процедурата на съкратеното съдебно следствие, като
първоначално наложеното на подсъдимия
наказание от 9 месеца
„лишаване от свобода“
беше намалено с една
трета.

Екстрадират в Чехия добричлия, разследван за
трафик на наркотици и участие в престъпна група
4 3 - год и ш н и я т Р а дослав М.от Добрич ще
бъде предаден на чешките съдебни власти,
след като Добричкият
окръжен съд допусна изпълнението на издадена
срещу него Европейска
заповед за арест. Заповедта е издадена от Окръжния съд в Свитави
въз основа на Решение
за започване на наказателно преследване на
Криминална служба за
разследване – Храдец
Кралове при Национална централа за борба с
наркотиците към Полицията в Чехия.

Мъжът е обвинен в
извършването на територията на чешката република на незаконен
трафик на наркотици и
психотропни вещества,
и за участие в организирана престъпна група.
За тези престъпления
той може да получи наказание лишаване от
свобода за срок от 10 до
18 години.
Добричлията е бил
обявен за международно
издирване на територията на Шенген. Задържан
е на 19 април 2017 година, след като повече от
6 месеца е издирван от

националната полиция
на територията на страната. От 20 април той е
с мярка за неотклонение
„задържане под стража”,
наложена му от Добричкия окръжен съд.
В съдебното заседание 43-годишният мъж
декларира, че е съгласен да бъде незабавно
предаден на чешките
съдебни власти, както и
че не се отказва от принципа на особеността в
Закона за екстрадицията
и европейската заповед
за арест. Това означава,
че чешките власти могат
да го преследват само

за престъплението, посочено в Европейската
заповед за арест, но не
и за друго деяние. От
чешката република е
получено уверение, с
което се гарантира, че
след приключване на
наказателното производство срещу българския
гражданин, той ще бъде
върнат в България за
изтърпяване на наказанието си, ако такова му
бъде наложено.
Постановеното от Добричкия окръжен съд
решение е окончателно
и не подлежи на обжалване.

Предават на германски съд добричлия,
обвинен в изнасилване и трафик на жена

Окръжен съд - Добрич
допусна незабавното
предаване на Венцислав
Д. на германските съдебни власти в изпълнение
на издадена срещу него
Европейска заповед за
арест. Искането за предаване на българския
гражданин, с постоянен
адрес в Добрич, е издадено от прокуратурата
в Траунщайн, Германия
с цел провеждане на
наказателно преследване срещу него. Той е
обвинен в извършването
на трафик на жена от
Варна на територията на
Германия с цел да бъде

използвана за развратни
действия, както и в нейното изнасилване.
В Европейската заповед за задържане се
твърди, че от началото
на юли до средата на август 2016 година мъжът,
в съучастие с други двама души, е принуждавал
жертвата да проституира
първо в Мюнхен, а след
това в Розенхайм. Посочва се, че жената била
убедена да замине за
Германия с обещанието,
че там ще може да работи като камериерка в хотел, но още през първия
й ден в Мюнхен е имала

насилствен сексуален
контакт със задържания.
По германското законодателство двете деяния
се наказват с лишаване
от свобода за срок до 10
години.
В съдебното заседание мъжът даде съгласие доброволно да бъде
предаден на германските съдебни власти за
провеждане на наказателно производство
срещу него. Той декларира пред съда, че не
се отказва от принципа
на особеността, което
означава, че германските власти могат да го

преследват само за престъпленията, посочени в
Европейската заповед за
арест, но не и за друго
деяние. От Германия е
получено уверение, с
което се гарантира, че
след приключване на
наказателното производство срещу българския
гражданин, той ще бъде
върнат в България за
изтърпяване на наказанието си, ако такова му
бъде наложено.
Постановеното от Добричкия окръжен съд
решение е окончателно
и не подлежи на обжалване.

лек автомобил „БМВ” с стът отчита положител- По случая е образувано
добричка регистрация. на проба за употреба на бързо полицейско проПри извършената про- канабис. С полицейска изводство.

Задържани в Румъния иракчани
с български документи
На 15 май, след проведени съвместни оперативно издирвателни
мероприятия и процесуално следствени
действия от служители на ГПУ Г. Тошево,
РУ МВР Г. Тошево и
Румънските гранични
власти са задържани
16 чужденци при не-

законно преминаване
на границата. Около
13:30 часа в пшенична
нива в покрайнините
на село Дарабани, Р.
Румъния са задържани 10 мъже, 4 жени
и две малолетни деца
на възраст от 9 години
до 50 години. Чужденците декларират, че

са иракски граждани.
Във личните вещи на
задържаните са установени български
регистрационни карти на чужденци. По
случаите са образувани бързи полицейски
производства по описа
на РУ МВР Генерал
Тошево.

Срутване на руден пласт в
мината в с.Църква
На 26 май в 01,45 ч.
чрез ЕЕН 112 в ОДМВР Добрич е заявено от началник смяна
към „Евроманган“ АД
с. Църква, че около
01,00 ч при укрепителни дейности в мината,
в работна галерия №

62 на 300 м под земята е станало срутване на руден пласт,
при което е пострадал И.Й., на 41 г. от
гр. Добрич - подземен
минен работник нощна
смяна. Пострадалият
е приведен в МБАЛ

„Св. Анна“ гр. Варна и
настанен за лечение в
ортопедия с фрактура
на долни крайници.
Уведомени са РП Балчик, „Инспекция по
труда“ Добрич. Образувано е досъдебно
производство.

Кражба на ток в Балчик
На 26 май в 14,50 ч.
в РУ Балчик е заявено
от служител на „Енерго про мрежи“ АД, за
констатирано неправомерно присъединяване
към електроразпределителната мрежа на ул.

„Калиакра“ в гр. Балчик. При извършения
оглед е установено,
че „неизвестен извършител“, за времето от
началото на 2016 г. до
26.05.2017 година, е
осъществил неправо-

мерно присъединяване
към електроразпределителна мрежа чрез
присъединяване на кабел към захранващия
ел. табла. Образувано
е досъдебно производство.

Челен удар с румънци
На 26 май в 11,50 ч.
чрез ЕЕН 112 в ОДМВР Добрич е заявено
от гражданин - за възникнало ПТП на изхода на с. Кранево, по
главен път № І 9 на
кръстовището с път №
90203. След извършен
оглед от ДОГ на РУ
Албена е установена
следната фактическа
обстановка : лек автомобил „Фиат“, с В
регистрация, собственост и управляван от
Б.С., на 22 г., от гр.
Варна, пътници: В.К.,
на 16 г. от гр.Варна,
Е.П., на 17 г. от гр.
София, като предприема маневра „завой на

ляво“, не пропуска насрещно движещия се в
посока с.Кранево лек
автомобил „Дачия“ с
румънска регистрация, с водач румънската гражданка и пътници двама румънски
граждани се сблъскват
челно. Водачите са
изпробвани за алкохол
с техническо средство
с отрицателни резултати, взети и кръвни
проби. В следствие
на ПТП по двата автомобила са настъпили материални щети.
Пътниците от лек
автомобил „Дачия“,
са отведени за обстоен преглед в ЦСМП

Балчик, от където са
освободени за домашно лечение с натъртвания в областта на
гърдите, корема и лицето, без опасност за
живота. Пътниците от
лек автомобил „Фиат“,
са транспортирани със
собствен превоз до
МБАЛ «Света Анна»
гр. Варна , където
след обстоен преглед
са освободени за домашно лечение без
опасност за живота с
разкъсна рана и съмнение за фрактура на
ляв крак на единия
пътник. Образувано е
досъдебно производство.

Опасно е да бъдеш
таксиметров шофьор

На 28 май в 19,00 ч.
в РУ Балчик е заявено
от З.З., на 42 г. от гр.
Варна, че като водач на
таксиметров автомобил
«Дачия», с В регистрация, към варненска
фирма на 27.05.17 г.
около 04,20 ч. в гр. Варна от кръстовището на
ул. „Чаталджа“ с бул.
„Ген. Колев“ е взел клиент, пътуващ за адрес

гр. Балчик, като на влизане в гр. Балчик, на
уширение на автобусна
спирка по ул. „Христо
Ботев“, слиза от автомобила, като при завръщането си е нападнат
от клиента, с думите
„дай парите“, като са
му нанесени няколко
удара с ръце в областта
на лицето, в следствие
на което пада на земята

и вижда как клиентът
пребърква чантичката
му, отдалечавайки се
в посока ж.к. „Балик“,
след което се качва в автомобила и се прибира
в дома си в гр. Варна.
На 28 май сутринта установява, че му липсват лични документи,
сумата от 120 лв. и два
мобилни телефона. Образувано ДП.

