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О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д  -  В Е Л И К О   Т Ъ Р Н О В О 
 

Седмичен бюлетин 

на предстоящи за разглеждане наказателни дела 

1 – 7 март 2021 г. 

 

1 и 2 март 2021 г. (понеделник и вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 36/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: К. Г. Д. (р. 1969г.) 

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият К. Г. Д. от гр. Свищов е обвинен в 

това, че на 25.01.2018 г. в гр. Свищов, действайки при условията на 

продължавано престъпление, извършил следното - в товарен автомобил 

„Фиат Дукато", на кръстовището образувано от ул. „Климент Охридски" и 

ул. „Кирил и Методий",  и в автосервиз за гуми в гр. Свищов, без надлежно 

разрешително, държал с цел разпространение наркотични вещества - 

високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, а именно: 

амфетамини, коноп /марихуана/ и 3,4 метилендиоксиметамфетамин 

/MDMA/, като всичките гореизброени високорискови наркотични 

вещества са на обща стойност 2547,50 лева  

 

- престъпление по чл. 354а, ал. 1, изречение първо, пр. 4, вр. чл. 26, ал. 

1 от HK 

 

4 март 2021 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №51/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.15ч. 

Засегнато лице: К. Р. К. (р. 1993г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило Искане за признаване и 

изпълнение на решение за налагане на финансови санкции по реда на 

Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация 

или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, Решение на 

несъдебен орган от 06 юли 2020 г., влязло в сила на 17 август 2020 г. 

постановено от Politie ZaWa,Transactiemodule, Нидерландия. На 

българския гражданин К. Р. К. е наложена финансова санкция в размер на  

140 евро за нарушение на разпоредбите на Кодекса за движение по 

пътищата – неизползване на предпазен колан. 
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Частно наказателно дело №39/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.30ч. 

Засегнато лице: М. Е. Б.  (р. 2002г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило Искане за признаване и 

изпълнение на решение на несъдебен орган в Кралство Нидерлания за 

налагане на финансови санкции по реда на Закона за признаване, 

изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и 

решения за налагане на финансови санкции, постановено на 30.06.2020 г. 

влязло в сила на 11.08.2020 г.. На българския гражданин М. Е. Б. е 

наложена финансова санкция в размер на  140 евро за нарушение на 

разпоредбите на Кодекса за движение по пътищата – неизползване на 

предпазен колан. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 470/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: С. Н. И. (р. 1991 г.) 

 

С присъда по НОХД № 571/2019 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия С. Н. И. от гр. Велико Търново за виновен в това, че 

на 25.01.2019г., около 14,50 часа в гр. Велико Търново, по ул. „Георги 

Измирлиев“, до бензиностанция „Панов“, управлявал моторно превозно 

средство – лек автомобил „Алфа Ромео“, собственост на Д. А. К. от гр. 

Велико Търново, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и 

метаамфетамин, установено чрез техническо средство, поради което и на 

основани чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 54 и чл. 36 от НК го е осъдил на една 

година „лишаване от свобода“, което наказание да бъде изтърпяно при 

първоначален общ режим, и глоба в размер на 500 лв. На основание чл. 

343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК е лишил подсъдимия С. 

Н. И. от право да управлява МПС за срок от една година. 

Делото в Окръжен съд -  Велико Търново е образувано въз основа на 

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

5 март 2021 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 213/2020 -09.30. 

Подсъдим по процеса е: Н. П. Н. (р. 1982г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият Н. П. Н. от гр. Свищов е обвинен в 

това, че за времето от 15.10.2012 г. до 13.12.2013 г., в гр. Велико Търново, 

при условията на продължавано престъпление, чрез посредственото 

извършителство на А. М. К. - невиновно лице, в качеството на 

представляващ и управляващ на търговско дружество „Б. К." ЕООД, гр. 

Свищов, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по 
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ЗДДС на „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, в особено големи размери – 67760 лв., 

представляващи дължим данък върху добавената стойност, като потвърдил 

неистина в подадени от името на „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, справки-

декларации /СД/ по ЗДДС за данъчни периоди: месец септември 2012 г., 

месец октомври 2012 г., месец юли 2013 г., месец август 2013 г. и месец 

ноември 2013 г; използвал документи с невярно съдържание - дневници за 

покупки на „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, при представяне на информация 

пред органите по приходите - ТД на НАП - Велико Търново, в които били 

отразени неполучени от „Б. К." ЕООД, гр.Свищов в действителност 

доставки от долупосочените търговски дружества; приспаднал неследващ 

се данъчен кредит по посочените по-долу фактури за неполучени в 

действителност от „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, облагаеми доставки в общ 

размер на 67760 лв.  

 

- престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6, пр. 2, алт. 1 

и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

 


