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22:00 Путин и емирът на Катар обсъдиха
кризата в Персийския залив

21:46 Американците нанесоха нов удар
по армията на Асад
Сили на САЩ участват в атаката срещу
Рака

19:00 Тръмп подкрепи решението на
арабските държави да изолират Катар

18:33 Афганистанец уби дете и рани
майка му в общежитие за мигранти в
Германия
Трагедията отново повдигна темата за
екстрадицията в Афганистан

18:28 Ще има европари за саниране на
къщи, студентски общежития и социални
жилища

18:12 От влизането на България в ЕС
агроизносът се е утроил

17:55 Мъж нападна с чук
полицай в Париж
обновена

Нападателят е
прострелян, районът е отцепен

17:41 Полицията отказа
Банкси от акция срещу
британските консерватори

17:24 Русия прихвана норвежки и
американски самолети

16:20 Шведски турист
изрита в главата
камериерка в хотел в
Слънчев бряг (видео)
обновена

Цацаров: Той не може да си позволи
поведение, което унижава българските
граждани
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Задържан е прокурор за съучастничество с престъпник
от Плевен

Плевенският прокурор Димитър Захариев е задържан в София
от Бюрото за защитени свидетели и му е повдигнато обвинение
за участие в организирана престъпна група.
Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров на брифинг в
Съдебната палата.
Паралелно с това, при акция на ГДБОП, в Плевен е задържан и
служител  от  Главна  дирекция  "Изпълнение  на  наказанието".
Той е обвинен за участие в същата престъпна група и за закана
за убийство към негов колега.
Димитър  Захариев  е  бил  задържан  веднага,  след  като  е
приключило  негово  дело  в  Софийски  градски  съд.  Той  е
подсъдим  за  оказване  на  натиск  върху  свидетел  по  делото
„Октопод“.
"Специализираната прокуратура ще направи всичко възможно,
за  да  не  позволи  лица,  които  защитават  интересите  на
държавата  да  заплашват  свидетели  и  да  подпомагат
дейността на организирани престъпни групи", коментира Иван
Гешев,  административен  ръководител  на  Специализираната
прокуратура.
Той обясни,  че Захариев и задържаният служител на Главна
дирекция  "Изпълнение  на  наказанието"  са  обект  на
разследване още от края на 2016 г.
Задържаният прокурор е помагал с логистика и е присъствал
на срещи на организираната престъпна група, чийто лидер е
плевенският престъпен бос Камен Балбузанов-Куката.  Той бе
арестуван на 26 април.
Бандата на Куката бе разбита при спецакция в края на април,
след като жандармеристи и  антимафиоти блокираха Плевен.
Групата  се  занимавала  с  рекет,  палежи,  побоища  и
насилствена  охрана  на  големи  търговски  обекти.  Според
събраните данни, членовете на групата са изнудвали десетки
хора да прехвърлят земите си и собственици на определени
обекти, за да поемат охраната им.
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16:20 Задържан е прокурор за
съучастничество с престъпник от Плевен

16:01 Почина Манол Къков - гласът,
обявил падането на Тодор Живков

Tchaikovsky- Ouverture 1…
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И нашите откраднати земи са в ръцете на бандата на Куката,  в
която  е  участвал  Плевенският  окръжен  прокурор  Димитър
Захариев,  затова прокуратурата в  Плевен укрива извършителите
на имотната измама, от която пострада майка ми през 2013 г.

Все пак не можем да се  оплачем.  Напоследък има признаци за
излизане  от  етапа  на  досъдебното  производство.  Съдът  вече  се
произнесе, че прокуратурата е събрала достатъчно доказателства
"за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."
От Апел. прокуратура В. Търново изпратиха писмо, че предстои да
се извърши преценка за повдигане на обвинение. От Инспектората
на ВСС излязоха със становище от 7 страници, че по нашия случай
има голяма забава - повече от 3 години, и намекнаха, че ще бъдем
обезщетени за нарушаване правото ни на разумен срок...

На  тия  прокурори,  човек  само  като  им  види  физиономиите  ще
разбере, че 80 процента от тях са чиста проба бандити, облечени
във власт.

И нашите откраднати земи са в ръцете на бандата на Куката

Ако верно мислите така, търсете си ги от "бандата на Куката". С
извинение, ама тоя убавец куката не е собственик на Вашите земи.
Тоя беше продавач на всякаква дрога и слуга на далавераджиите в
Плевен. Толкова е гламав, че си го избраха за маша на далаверите
им и тоя присъстваше по све бюлетини на криминалните справки.
Не му пука от  нищо,  нито от атентати,  нито от затвор,  нито за
семейство, нищо. Земеделски земи, напоителни системи, измами с
имоти, а бе кво се сетиш. Всичко се знае, ама се не казва, не се
доказва, не се пипа. Аз нищо не знам, просто предлагам сценарий
за изявата на култов герой на Територията.
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Не разбрах само кой на кого е съучастничал повече... 

С извинение, ама тоя убавец куката не е собственик на Вашите земи.

Не е самият Камен Балбузанов. Иво Бокса е собственик на около
50  дка  наши  ниви,  по-точно  –  владелец  (такъв  е  юридическият
термин). И да, смятаме да си ги търсим от него по съдебен ред. Да
не си ги търсим ли?
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Общо 334,107,610
Активни 466
Страници 6,943
За един ден 1,302,066
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