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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 

26 април – 2 май 2021 г. 

 

26 април 2021 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело №192/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 10.00ч. 

Засегнато лице: А. М. И. (р. 1974г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган – 

Bezirkshauptmannschafts Güssing - Австрия, 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, постановено 

на 02.12.2020г., влязло в сила на 22.12.2020г. На българския гражданин А. 

М. И. е наложена финансова санкция в размер на  55 евро  за нарушение на 

разпоредбите на Правилника за движение по пътищата – като водач на 

превозно средство превишил максимално допустимата скорост извън 

населени места с 15 км/ч /допустима скорост 130 км/ч, установена скорост 

145 км/ч/. 

 

28 април 2021 г. (сряда) 
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. 

 

29 април 2021 г. (четвъртък) 
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Въззивно наказателно от частен характер дело № 65/2021 -11.00ч. 

Жалбоподател: Л. К. К. (р. 1965г.)  

Въззиваеми: В. Ф. Ф., Р. Ф. Ф., М. А. Ф., Л. Ф. Ф.  

 

С решение по НЧХД № 438/2017 г. Районен съд – Свищов е 

отхвърлил иск за имуществени вреди на стойност 91,58 лв. и за 

неимуществени вреди на стойност 3500 лв., предявен от Л. К. К. срещу Ф. 

Р. Ф. /починал на 22.09.2019г./, като неоснователен и недоказан.  Съдът е 

осъдил Л. К. К. да заплати на наследниците на Ф. Р. Ф. сумата от 415 лв. за 

направени разноски по делото.  

На 29.05.2017г.  във вилен имот в местността „Стъклен“ в град 

Свищов Ф. Р. Ф. се е заканил на ищеца К. с убийство, като е казал „ще те 

убия и ще те смачкам“, хвърлял камъни към горната част на тялото на К., 

като това заканване е могло да възбуди основание за страх от 

осъществяването му. 

Делото във ВТОС е образувано на основание въззивна жалба от Л. К. 

К.  

 


