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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 

8 – 14 март 2021 г. 

 

8 март 2021 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 461/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: К. Г. Е. (р. 1988г.) 

 

 
Делото е образувано на основание внесен обвинителен акт от 

Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимият К. Г. Е. е 

обвинен в това, че в периода от 01.01.2015г. до 31.03.2017г. в град София и 

град Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, в 

качеството си на управител на „Л.-К." ЕООД, а след 14.04.2016 г. като 

лице, което осъществява фактически дейност и функции по управление на 

същото дружество, избегнал установяването и плащането на данъчни 

задължения по ЗДДС и ЗКПО на „Л.-К." ЕООД в особено големи размери - 

общо 19 316,50 лв., от които за ДДС - 12 860,20 лева и за корпоративен 

данък - 6456,30 лв.  

 

- престъпление по чл. 255, ал. 3 във връзка с ал. 1, т.1, т. 2, пр. 2, т. 

3, пр. 1 и пр. 2, т. 5, пр. 2, т. 6, пр. 1 и пр. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. 

 

9 март 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 7/2021 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Д. Д. Н. (р. 1992г.) 

 
Делото е образувано на основание внесен обвинителен акт от 

Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимият Д. Д. Н. е 

обвинен в това, че за времето от неустановена дата м.12.2017г. до 

21.12.2017г. вкл., в апартамент в гр. Горна Оряховица, находящ се на ул. 

„Георги Бошнаков“, при условията на продължавано престъпление, през 

непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при 

еднородност на вината и при условията на опасен рецидив, без надлежно 

разрешително по смисъла на чл. 32, ал. 1 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества произвел и държал с цел разпространение 

високорискови наркотични вещества – метаамфетамин и коноп на обща 

стойност 247,35 лв., и държал съоръжения и материали за производство на 

наркотични вещества с цел разпространение.   
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Д. Д. Н. е обвинен и в това, че за времето от неустановена дата на 

месец ноември 2017 г. до 21.12.2017г. на същия адрес, в нарушение на чл. 

27, ал. 1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите 

отглеждал 2 бр. растения от рода на конопа на обща стойност 272,35 лв.  

 

- престъпление по чл. 354в, ал. 1, предл. 2 от НК 

 

11 март 2021 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №54/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 10.00ч. 

Засегнато лице: М. И. А. (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 17 септември 2020 г, влязло в сила на 07 октомври 2020 

г. постановено от Bezirkshauptmannschaft, Gussing, Austria /Австрия/. На М. 

И. А. е наложена финансова санкция в размер на  70 евро за нарушение на 

разпоредбите в австрийския Правилник за движение по пътищата–

превишил максимално допустимата скорост с 19 км/ч при разрешена 

максимална скорост 130 км/ч.  

 

12 март 2021 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 212/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Е. Д. Е. (р. 1971г.) 
  

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият Е. Д. Е. е обвинен в това, че на 

20.02.2012 г. около 14:00 ч. в западна индустриална зона на гр. Свищов, на 

територията на „С." АД, на бетонна площадка в близост до закрит склад, 

нает от „Т." ООД гр. Перник, поради незнание на правно-регламентирана 

дейност, представляваща източник на повишена опасност - управление на 

мотокар, която нямал право да упражнява съгласно Наредба № 

1/10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за 

работа с електрокари и мотокари в предприятията, при разтоварване на 

чували с въглища от товарен автомобил „МАН ТГА 26.430" с ремарке за 

товарен автомобил „Хуферман ХСА 1870", управлявайки мотокар, снабден 

отпред с кофа, вдигната спрямо земята, потеглил напред в условията на 

ограничена видимост и притиснал с кофата намиращия се с гръб пред него 

В. К. И. към ремаркето на товарния автомобил, в резултат на което по 

непредпазливост причинил смъртта му, настъпила на 29.02.2012 г. 
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 - престъпление по чл. 123, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 10 от 

Наредба № 10/07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при работа с електрокари и мотокари, вр. с чл. 25, ал. 1, 

вр. с § 6, т. 16, т. 10 и т. 1 от ДР от Закона за движение по пътищата; 

т. 53 от Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 10/07.12.2004 г. за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 

електрокари и мотокари; чл. 33 от Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд; чл. 14, т. 8 от Наредба № 12/30.12.2005 г. за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-

разтоварни работи. 

 


