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Криминалисти от РУ-Ямбол задържаха 34-годишен мъж за притежание на наркотици. Вчера
в хода на полицейска операция за противодействие на наркоразпространението в града е
извършена проверка на 34-годишен мъж, при която е установено, че той държи в себе си
около 10 грама суха тревиста маса &ndash; марихуана. При последвалите полицейски
действия мъжът предал още около 23 гр. от наркотичното вещество, което е съхранявал в
дома си. 34-годишният ямболия е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Работата
по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.
Полицейски операции:
344 граждани, 23 обекта и 168 МПС са проверени в хода на специализирана полицейска
операция за спазване на Закона за гражданската регистрация и превенция и противодействие
на конвенционалната престъпност, проведени вчера на територията на областта. В рамките
на операцията от полицейските служители са съставени 31 протокола за предупреждение по
чл. 65 от ЗМВР, 42 акта за установени административни нарушения /АУАН/ и са наложени 45
глоби по фиш. Образувани са 5 преписки за държане акцизни стоки без бандерол - цигари.
Провеждането на специализирани полицейски операции на територията на областта
продължава.
2791 пътни превозни средства са проверени по време на акция &bdquo;Зима&ldquo; на
територията на ОДМВР- Ямбол, която приключи преди дни. По време на акцията са проведени
9 специализирани полицейски операции, по три по кампаниите: &bdquo;С безопасно пътно
превозно средство през зимата&ldquo;, &bdquo;Пешеходци и водачи за толерантност на
пътя&ldquo; и &bdquo;Безопасно шофиране през зимата&ldquo;. Проврени са водачи на 1453
леки автомобили, 1237 товарни автомобили, 25 пътни превозни средства с животинска тяга,
13 мотоциклета, 17 мотопеда и 39 на селскостопанска техника. Констатирани са 469
неизправности по превозните средства, от тях 247 са били по осветителните системи и
сигнализацията, установени са 15 неизправности на устройства за измиване на предно
стъкло, 23 за управление с разкъсани или износени гуми и други. По време на акцията са
спрени от движение 4 пътни превозни средства. Съставени са 6 акта за установени
административни нарушения, наложени са 463 глоби с фиш. Сред санкционираните с фиш са
3 велосипедисти, 10 водачи на превозни средства с животинска тяга и 89 пешеходци.
Изготвени са 3 предписания до местни органи за подобряване на уличното осветление и
отстраняване на недостатъци на пътни настилки, вертикална сигнализация и хоризонтална
маркировка, като и трите са изпълнени. До АПИ за отстраняване на недостатъци на пътни
настилки и сигнализация са изготвени шест предписания, към момента три от тях са
изпълнени.
06.12.2019 г.
Татяна Павлова

