На 13 октомври 2016 година Пловдивският апелативен съд
ще разгледа жалбата на обвиняемия Васил Т. срещу определението
на Пловдивския окръжен съд, с което му е взета мярка за
неотклонение „задържане под стража“.
Васил Т. е обвинен в това, че на 30.09.2016г. в землището на
гр. Садово, обл. Пловдив е направил опит умишлено да умъртви Т.Б.
За това престъпление в Наказателния кодекс се предвижда
наказание лишаване от свобода от десет до двадесет години.
Делото ще се разгледа в зала № 2 на Пловдивския апелативен
съд от 10:00 часа.
На същата дата, 13 октомври 2016 година, Пловдивският
апелативен съд ще разгледа и жалбите на Георги Б. и Ивона Б. срещу
определението на Пловдивския окръжен съд, с което им е взета
мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Георги Б. и Ивона Б. са обвинени за това, че в периода
29.04.2005г. до 18.05.2016г. в съучастие помежду си в гр. Дупница,
без съответно разрешение са извършвали по занятие банкови сделки
и други финансови сделки, а именно са извършили публично
привличане на влогове срещу лихва, като от тази дейност са
причинени другиму значителни вреди и са получени значителни
неправомерни доходи. За това престъпление се предвижда наказание
от пет до десет години лишаване от свобода и глоба от пет хиляди до
десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на
част или на цялото имущество на дееца.
Георги Б. е обвинен и за това, че в периода 01.01.2010 до
30.03.2016г. в гр. Дупница, при условията на продължавано
престъпление, е избегнал установяването и плащането на данъчни
задължения в особено големи размери. За това престъпление се
предвижда наказание от три до осем години лишаване от свобода и
конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
Делото ще се разгледа в зала № 2 на Пловдивския апелативен
съд от 10:00 часа.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от Наказателно - процесуалния
кодекс обвиняемият се смята за невинен до установяване на
противното с влязла в сила присъда.
12.10.2016 г.
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