Хероин за над 5 млн. лв. хванаха на Капитан Андреево - Vesti.bg

2 of 4

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3017231

ВИЖ ВОДЕЩИТЕ НОВ
размер на шрифта:

СТАТИЯ

Like

One person

Хероин за над 5 млн. лв. хванаха на Капитан Андреево
30.05.2010 13:20 Тази нощ при проверка на лек автомобил митническите служители
са открили скрити в облегалките на колата 42 пакета, увити в тиксо и съдържащи
бежово прахообразно вещество
41,420 кг хероин на стойност над 5,3
млн. лв. задържаха митнически
служители на Митнически пункт
"Капитан Андреево", съобщиха от
пресслужбата на Агенция "Митници".
Тази нощ при проверка на лек
автомобил митническите служители са
открили скрити в облегалките на колата
42 пакета, увити в тиксо и съдържащи
бежово прахообразно вещество.
При полеви наркотест веществото
реагирало на хероин.
Хероин на стойност над 5,3 млн. лв. задържаха митнически служители
на границата с Турция
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Всеки от пакетите е с тегло около
килограм.

Парников ефект или
открийте десетте ра

Общата стойност на задържаната пратка е над 5,3 млн. лв. по цени за нуждите на
съдопроизводството.
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В автомобила "Фиат” с турска регистрация пътували двама турски граждани - 50-годишият К. Х.,
48-годишният А. Т.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Те обяснили пред митничарите, че пътуват от Турция през България
за Румъния
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Всеки знае проблем
решения
преди 12 минути

Ние градим бъдеще
преди 25 минути

11,4 кг хероин спипаха
във влак за Белград
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ВИЖ ОЩЕ: НОВИНИ

Според експерти от Европейския център за мониторинг на
наркотиците и наркоманиите (OEDT) освен пратки хероин, част от
предназначения за потребителите в Западна Европа

ГОРЕЩИ ОФЕРТИ
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Заловиха рекордна
суровина за
производство на
хероин
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И двамата са задържани от компетентните органи. По случая е
образувано дознание.
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кокаин вече пристига по пътища през Балканите, включително
и през България.
Кокаинът като че ли вече е поел по т.нар. балкански пътища,
използвани отдавна за контрабандата на наркотици, главно на
хероин, но също на човешки същества, оръжия или цигари между
Азия и Западна Европа, обяснява Лоран Ланиел, експерт от
центъра за мониторинг.

Според експертите от Европол и Центъра за мониторинг проправянето на този нов маршрут за
белия прах се улеснява от либерализирането на търговията в Балканския регион, близостта с
Европейския съюз и присъствието на установени там от години престъпни мрежи.
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Осигурете мястото с
Open Златни Пясъци

Гражданска отговор

Спечели много нагр
B–Trust до края на ю
Поръчай Космодиск
масажор за тяло

Макар по-голямата част от пратките кокаин от Латинска Америка все още да пристигат направо в
Западна Европа, Европол съобщава за големи количества бял прах, скрити в контейнери,
конфискувани през 2009 г. в пристанища на Баялканите.
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