
 1 

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 

28 февруари – 6 март 2022 г. 

 

28 февруари 2022 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело №419/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:00ч. 

Засегнато лице: М. Ш. М. (р. 1997 г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган в 

Нидерландия 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 4 февруари 2021 г., влязло 

в сила на 18 март 2021 г. На българския гражданин М. Ш. М. е наложена 

финансова санкция в размер на 240 евро за нарушение на Кодекса за 

движение по пътищата /неспиране при червен светофар/. 

 
Частно наказателно дело №387/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:15ч. 

Засегнато лице: В. В. М. (р. 1976 г.) 

 

 Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган в 

ФР Германия 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 10 ноември 2020 г., влязло 

в сила на 8 декември 2020 г. На българския гражданин В. В. М.  е наложена 

финансова санкция в размер на 98,50 евро /70 евро - парична сума, която е 

наложена с решението за осъждане за престъпление; и 28,50 евро – 

парична сума за разходите по съдебното и административното 

производство,които са довели до решението/  за административно 

нарушение на Закона за уличното движение  /като шофьор на товарен 

камион превишил допустимата максимална скорост извън населени 

места със 17 км/ч / допустима скорост – 60 км/ч, констатирана скорост – 

77 км/ч/. 

 
Наказателно от общ характер дело № 554/2021 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: Е. Д. И. (р. 1968г.) 
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Делото е образувано на основание внесен обвинителен акт от 

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

обвинен в това, че за времето от 18.01.2005 г. до 12.08.2010 г. в гр. Велико 

Търново, като посредствен извършител, чрез Н. Г. М. - невиновно лице, 

при условията на продължавано престъпление, в качеството си на 

управляващ и представляващ „Е. 91" ЕООД, гр. Свищов, избегнал 

установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи 

размери- 202 176,42 лева, от които 129 262,85 лв. по ЗДДС и 72 913,57 лв. 

по ЗКПО, на „Е. 91" ЕООД, гр. Свищов  

 

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

6 и т. 7, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. 


