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Български гражданин, осъден за сводничество в Полша, 
ще търпи наказанието си у нас

Окръжен съд - Добрич 
отказа да изпълни Евро-
пейска заповед за арест, 
издадена от полските съ-
дебни власти, с която е 
поискано предаването на 
осъден за сводничество 
български гражданин. 
Съдебният състав се съ-
образи с изразеното от 
осъдения желание да из-
търпи наказанието си в 
български затвор и прие 
да приведе в изпълнение 
постановената от Ок-
ръжен съд във Варшава 
ефективна присъда, която 
е влязла в сила на 11 де-
кември 2017 година.
В Полша 35-годишният 
С.Е. е бил осъден за дея-
ния, извършени в периода 
от май 2008г. до декември 
2011 година. Полският 
съд го е признал за вино-
вен в това, че е склонявал 
жени към проституция и 

е извличал  изгода като 
събирал от тях неопреде-
лени суми. Наложено му 
е било ефективно наказа-
ние за срок от 4 години и 
6 месеца.
Мъжът е бил обявен за 
издирване с Европейска 
заповед за арест, издаде-
на на 22 май т.г., от съда 
във Варшава. На 14 юни 
е бил задържан в Генерал 
Тошево, а на следващия 
ден му е наложена мярка 
за неотклонение „задър-
жане под стража“.
Днес в последната си 
дума пред Добричкия ок-
ръжен съд мъжът поиска 
да изтърпи наказанието 
си в България, за да може 
да бъде посещаван от 
роднините си. Желание-
то му беше подкрепено 
от неговия защитник и от 
представителя на Окръж-
на прокуратура. 

След преценка на събра-
ните по делото доказа-
телства и становищата 
на страните, Окръжен 
съд - Добрич счете, че 
искането на задържания 
трябва да бъде уважено. 
В мотивите за решението 
си съдебният състав по-
сочва, че в случая се иска 
предаване на български 
гражданин, който трайно 
се е интегрирал в българ-
ското общество, създал е 
фактически връзки - се-
мейни и икономически, 
които биха увеличили в 
значителна степен шан-
совете му за социална 
реинтеграция след изтър-
пяване на наложеното на-
казание. 
Съдът взе предвид и об-
стоятелството, че мъжът 
е осъден за деяния, из-
вършени преди близо 
10 години, като в дългия 

Опасен пътен инцидент
На 24.06.2017 г. около 
02,20 ч. в ОДЧ на РУ Бал-
чик е получено съобще-
ние за ПТП с ранени, в 
близост до в.з. „Орехите“. 
Установено, че л.а. „Ауди 
А3“ с добричка регистра-
ция, собственост и упра-
вляван от Н. Д. Н. на 27 
г. от гр. Балчик, стаж 3 
г., движейки се по посока 
от КК „Албена“ към гр. 
Балчик, при движение с 
несъобразена скорост с 
характера на пътя, губи 
контрол над управлявания 
автомобил като навлиза 
в насрещното платно за 
движение, напуска пътя и 
се удря в уличен стълб за 
осветление, след което се 

преобръща по таван. На 
предната дясна седялка се 
е возил пътник на 20 г. от 
гр. Балчик. 
Лицата са прегледани от 
екип на ЦСМП гр. Бал-
чик и транспортирани до 
ЦСМП гр. Добрич. Вода-
чът е настанен в МБАЛ 
гр. Добрич в отделение по 
неврохирургия със смач-
кан ломбален прешлен, 
без опасност за живота. 
В последствие пътникът е 
транспортиран до МБАЛ 
Св. Анна гр. Варна и на-
станен в отделение по ре-
анимация с опасност за 
живота. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство.

Двама балчиклии –
 с наркотици

На 13 юни, около 17:25 
часа по ул. „Васил Апри-
лов” в град Балчик е из-
вършена проверка на лек 
автомобил „Опел” с добри-
чка регистрация. В хода на 
проверката е установена 
суха тревна маса с тегло 
3,6 грама, реагираща на 
полевия тест на наркотич-
ното вещество канабис и 

период от време е бил 
преимуществено в на-
шата страна, без да е из-
вършвал престъпления. 
Съдебният състав преце-
ни, че отдалечаването на 
българския гражданин от 
семейството, при нали-
чие на малолетно дете, не 
би представлявало необ-
ходима и пропорционал-
на намеса на държавните 
власти в упражняването 
на неговото право на ли-
чен и семеен живот.
 Воден от тези съобра-
жения съдът отказа да 
изпълни Европейската 
заповед за арест, а прие 
постановената в Полша 
присъда да се приведе в 
изпълнение от Окръжна 
прокуратура - Добрич. 
Решението подлежи на 
обжалване и протест в 
5-дневен срок пред Апе-
лативен съд - Варна.

Условно наказание за младеж, използвал 
данни от чужда банкова карта

Условно наказание от 
1 година „лишаване от 
свобода“ с 3 - годишен 
изпитателен срок получи 
27-годишен младеж  от 
Добрич, използвал данни 
от чужда банкова карта 
без съгласието на титу-
ляра. До наказанието се 
стигна, след като Окръ-
жен съд - Добрич одобри 
споразумението, сключе-
но между подсъдимия и 
прокуратурата.
 27-годишният се призна 
за виновен в това, че на 
28 юли 2017г. в Добрич е 

използвал данни от чужд 
платежен инструмент и 
извършил  транзакция в 
размер на 161.56 лв. чрез 
онлайн платежна систе-
ма. Към днешна дата той 
вече е възстановил пари-
те на ощетеното лице.
 От данните по делото ста-
ва ясно, че подсъдимият е 
намерил случайно бан-
ковата карта, която била 
изгубена близо до ПОС 
терминал. Впоследствие 
той използвал номера на 
платежния инструмент, 
за да направи поръчка от 

сайт за търговия с козме-
тични продукти. 
 Младежът декларира 
пред съда, че е подписал 
доброволно споразуме-
нието, съгласен е с него-
вите параметри и се от-
казва от по-нататъшното 
разглеждане на делото по 
общия ред. Възпитател-
ните грижи за условно 
осъдения бяха възложени 
на съответния районен 
полицейски инспектор по 
местоживеенето му. 
 Постановеният съдебен 
акт е окончателен.

бяло вещество на бучки с 
тегло 0,8 грама, реагиращо 
на наркотичното вещество 
метаамфетамин. С поли-
цейска мярка за срок от 24 
часа са задържани крими-
нално проявените М.А. (32 
г.) и К.Р. (25 г.), и двамата 
от град Балчик. По случая е 
образувано бързо полицей-
ско производство

Двама балчиклии –
 с наркотици

На 13 юни, около 17:25 
часа по ул. „Васил Апри-
лов” в град Балчик е из-
вършена проверка на лек 
автомобил „Опел” с добри-
чка регистрация. В хода на 
проверката е установена 
суха тревна маса с тегло 
3,6 грама, реагираща на 
полевия тест на наркотич-
ното вещество канабис и 

бяло вещество на бучки с 
тегло 0,8 грама, реагиращо 
на наркотичното вещество 
метаамфетамин. С поли-
цейска мярка за срок от 24 
часа са задържани крими-
нално проявените М.А. (32 
г.) и К.Р. (25 г.), и двамата 
от град Балчик. По случая е 
образувано бързо полицей-
ско производство

Кара без книжка
На 15 юни, около 13:15 
часа в района на с. Цари-
чино, обл. Добрич е спрян 
за проверка лек автомо-
бил „БМВ” с варненска 
регистрация, управляван 
от криминално проявения 
Р.К. (33 г.) от град Балчик. 
При извършената справка в 

информационните масиви 
на МВР е установено, че 
водачът на автомобила не 
притежава СУМПС и упра-
влява в едногодишен срок 
от наложено му наказание.
 По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Кражба във вилна зона Балчик
На 14 юни, около 06:30 
часа е получено съобще-
ние за извършена кражба 
от частен имот, находящ 
се във вилната зона на град 
Балчик. Установено е, че 
за времето от 00:00 часа 
до 06:00 часа на 14 юни, 
неизвестен извършител е 

проникнал през незаклю-
чена врата на втория етаж 
на вилата. 
По данни на тъжителя е из-
вършена кражба на сребър-
ни и златни накити, сумата 
от 60 лева и 300 лева. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство.

Проверка на руски гражданин
На 19 юни, около 19:00 
часа в град Балчик е извър-
шена проверка на руския 
гражданин А.Н. (46 г.). В 
хода на проверката е уста-
новена ръчно свита цигара 
и пластмасово шише със 
суха тревна маса, с тегло 
0,6 грама. При извършения 

полеви тест, сухата тревна 
маса, реагира на наркотич-
ното вещество канабис. 
С полицейска мярка за срок 
от 24 часа А.Н. е задържан 
в РУ МВР Балчик. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Биячът на таксиметровия 
шофьор е арестуван

След проведени опера-
тивно издирвателни ме-
роприятия и процесуално 
следствени действия от 
служителите на РУ МВР 
Балчик е установен и за-
държан криминално проя-
веният и осъждан М.Б. (30 
г.) от град Варна. В хода на 
работата е установено, че 
мъжът е извършител на гра-
беж на сумата от 120 лева и 
два броя мобилни апарата. 
На 29 май, т.г. М.Б. се качва 

на таксиметров автомобил 
в град Варна. На влизане в 
град Балчик, клиентът удря 
в лицето таксиметровия во-
дач, отнема от владението 
му мъжка чантичка и по-
бягва в неизвестна посока. 
На извършителя е наложе-
на мярка „задържане под 
стража”. Работата по уста-
новяване и документиране 
на цялостната му престъп-
на дейност продължава по 
описа на РУ МВР Балчик.

Осъдиха мъж от Оброчище за 
пране на пари

Окръжен съд - Добрич 
наложи условно наказа-
ние „лишаване от свобо-
да“ за срок от 2 години 
с 3-годишен изпитателен 
срок на Христо Г. от бал-
чишкото село Оброчище 
за пране на пари. До това 
наказание се стигна, след 
като съдът одобри по-
стигнатото между подсъ-
димия, неговия защитник 
и прокуратурата споразу-
мение.
49-годишният мъж се 
призна за виновен в това, 
че през периода от 2007 
до 2011год. при усло-
вията на продължава-
но престъпление в село 
Оброчище, Германия и 
Австрия е извършил фи-
нансови операции и сдел-
ки с имущество на обща 
стойност 26 751 лева със 
средства, за които е зна-
ел че са придобити чрез 
извършени от него тежки 

умишлени престъпления 
- сводничество и между-
народен трафик на прос-
титутки. За двете деяния 
мъжът вече е изтърпял в 
Австрия общо наказание 
от 3 години ефективно 
лишаване от свобода. 
Днес Окръжен съд - До-
брич осъди мъжа и за 
пране на пари, като пос-
танови той да заплати в 
полза на държавата цяла-
та придобита от престъ-
пленията сума от 26 751 
лева.
По същото досъдебно 
производство има при-
влечени като обвиняеми 
общо 7 души, от които 
петима вече са осъдени. 
Освен на Христо Г., на-
казания вече са наложени 
на съпрузите Фани и Сто-
ян Г. от село Оброчище, 
на Миглена Г. от същото 
село и на Павлина М. от 
варненското село Кипра. 

Пиян от с.Сенокос, спрян в 
с.Приморци

На 5 юни, около 18:05 
часа в с. Приморци, обл. 
Добрич е спрян за провер-
ка лек автомобил „Форд” 
с добричка регистрация. 
При извършената провер-
ка за употреба на алкохол 
с техническо средство, 
цифровата индикация от-
чита наличието на 1,83 

промила в издишания от 
водача въздух. 
С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е задържан 
криминално проявения 
С.Й. (49 г.) от с. Сенокос, 
обл. Добрич. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Наркотици, открити у балчиклии
На 21 юни, около 19:45 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомо-
бил „Опел” с добричка 
регистрация, управляван 
от К.Р. (30 г.) от град Бал-
чик. В хода на проверката 
е установено прахообраз-
но вещество с тегло 0,3 
грама, реагиращо на поле-
вия тест на наркотичното 

вещество метаамфетамин. 
 При извършена-
та проверка на водача на 
автомобила за употреба 
на наркотични и упойва-
щи вещества, тестът отчи-
та положителен резултат 
за употребата на амфета-
мин и метаамфетамин. За-
държан за 24 часа. В хода 
на проверката в пътника в 

автомобила Е.А. (31 г.) от 
град Балчик са установе-
ни суха тревна маса с те-
гло 0,4 грама, реагираща 
на канабис и бяло прахоо-
бразно вещество с тегло 1 
грам, реагиращо на мета-
амфетамин. Задържан за 
23 часа. По двата случая 
са образувано бързи поли-
цейски производства.

С кокаин и канабис
На 17 юни, около 08:40 
часа в град Балчик е 
извършена проверка на 
лек автомобил „Рено” 
със силистренска ре-
гистрация. 
В хода на проверката е 
установено бяло пра-
хообразно вещество с 
тегло 0,3 грама, реаги-
ращо на полевия тест 
на кокаин. 
С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е за-
държан криминално 
проявения Ф.М. (35 г.) 
от град Силистра. При 

извършената проверка 
на водача на автомоби-
ла за употреба на нар-
котични и упойващи 
вещества, теста отчита 
положителен резултат 
за употребата на кана-
бис и кокаин. С поли-
цейска мярка за срок 
от 24 часа е задържан 
криминално проявения 
Ц.Т. (31 г.) от с. Кали-
петрово, обл. Сили-
стра. 
По двата случая са об-
разувани бързи поли-
цейски производства.

Пиян варненец 
в с.Оброчище

На 8 юни, около 00:40 
часа в с. Оброчище, обл. 
Добрич е спрян за провер-
ка лек автомобил „Рено” 
с варненска регистрация. 
При извършената провер-
ка за употреба на алкохол 
с техническо средство, 
цифровата индикация от-
чита наличието на 2.09 
промила в издишания от 
водача въздух. С поли-
цейска мярка за срок от 
24 часа е задържан кри-
минално проявения В.Х. 
(42 г.) от град Варна. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство.


