
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  

9 март – 15 март 2020 г. 

 

 

10 март 2020 г. (вторник)  
Наказателно от общ характер дело № 15/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: М. А. А. (р. 1982г.) 

 
 Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият М. А. А. от гр. Стражица е обвинен 

в това, че на 03.10.2018 г. на път 1-4, при километър 137, при управление 

на моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген", модел 

„Голф", негова собственост, нарушил правилата за движение по чл.15, ал.1 

от Закон за движенията по пътищата /ЗДвП/, като на пътното платно за 

движение с три пътни ленти, очертани с пътна маркировка, се движел в 

средната лента, а не използвал най-дясната свободна такава, и по чл. 20, ал. 

2 от ЗДвП, като при възникнала опасност за движението-навлизане на 

пътното платно на лек автомобил марка „Опел", модел „Астра", 

управляван от собственика си И. К. М. от гр.Лясковец, не изпълнил 

задължението си да намали скоростта или да спре, в следствие на което 

предизвикал настъпването на пътно-транспортно произшествие с лекия 

автомобил марка „Опел Астра", и по непредпазливост причинил телесна 

повреда или смърт на повече от едно лице: смъртта на водача на лекия 

автомобил марка „Опел Астра" И. К.М. и тази на возещия се в същия 

автомобил Д. Г. К. от гр.Лясковец 

 

- престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3 б. Б пр. 1, вр. с ал. 1, вр. с чл. 

342, ал. 1, предл. 3 от НК , вр. чл. 15, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. 

 

11 март 2020 г. (сряда)  
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 на ул. „Петьр 



Ангелов" № 19а  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 3,4метилендиоксиметамфетамин /MDMA/, като всичките 

гореизброени високорискови наркотични вещества са на обща стойност 

2547,50 лева /две хиляди петстотин четиридесет и седем лева и петдесет 

стотинки/ 

 

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

1 от HK. 

 

Наказателно от общ характер дело № 39/2020 -11.00ч. 

Подсъдими по процеса са: Д. М. Б. (р. 1963г.) и М. Б. Н. (р. 1983г.) 

 
Делото е образувано на основание внесен обвинителен акт от 

Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който двамата подсъдими са 

обвинени както следва: 

 

Д. М. Б. - в това, че на 31.03.2019 г. в гр.Велико Търново, при 

условията на продължавано престъпление, използвала платежен 

инструмент - банкова карта Visa Debit PayWave Cards /Виза дебитна 

безконтактна карта/, издадена от „Банка ДСК" ЕАД на името на Ц. Й. М. от 

гр. Горна Оряховица, без съгласието на титуляря, като в 04:42 ч. от ATM 

/банкомат/, намиращ се на ул. „Ниш“ №1, извършила проверка на баланс 

по сметка, а в 04:43 ч. изтеглила сумата от 400 лева 

 

- престъпление по чл.249 ал.1 вр. с чл.26 от НК 

 

М. Б. Н. - в това, че на 31.03.2019 г. в гр.Полски Тръмбеш, при 

условията на продължавано престъпление и чрез посредственото 

извършителство на свидетеля В. З. М., използвал платежен инструмент - 

банкова карта Visa Debit PayWave Cards /Виза дебитна безконтактна карта/, 

издадена от „Банка ДСК" ЕАД на името на Ц. Й. М. от гр. Горна 

Оряховица, без съгласието на титуляря, като в 09:43ч. от ATM, находящ се 

на ул. „Търговска“ №53, изтеглил сумата от 100 лева, а в 09:44ч. сумата от 

280 лева, общ 380 лева 

 

- престъпление по чл.249 ал.1 вр. с чл.26 от НК 

 

13 март 2020 г. (петък)  
Наказателно от общ характер дело № 17/2020 -09.30ч. 

Подсъдими по процеса са: М. Г. И. (р. 1966г.) и Я. Г. К. (р. 1970г.) 



Делото е образувано на основание внесен обвинителен акт от 

Окръжна прокуратура – Габрово, с който двамата подсъдими от гр. 

Габрово са обвинени както следва: 

 

М. Г. И. в това, че в периода от 07.02.2011 год. до 24.04.2012 год. в 

ТД на НАП гр. Велико Търново - офис гр. Габрово, при условията на 

продължаваното престъпление избегнала установяването и плащането на 

данъчни задължения в особено големи размери на обща стойност 13104,78 

лева.  

 

- престъпление по чл. 255 ал. 3 във вр. с ал. 1 т. 2 във вр. с чл. 26 ал. 1 

НК. 

 

А също и в това, че  на 5.03.2012 год. в адвокатската си кантора в гр. 

Габрово дала дар пари 3 500 лева на обвиняемия Я. Г. К., във връзка с 

неговата дейност като вещо лице, назначено от съда или учреждение - 

органите на досъдебното производство, задето е извършил множество 

експертизи по дела на нейни клиенти, при което той нарушил служебните 

си задължения по чл. 149 ал. 3 и 4 НПК и чл. 199 ГПК - предоставял 

заключенията си извънпроцесуално на нея, в нарушение на задълженията 

си да ги представи единствено в съда и на разследващите с препис за нея 

като страна, който тя надлежно да получи  

 

- престъпление по чл. 305 ал. 1 предл. 2-ро алт. 1-ва и 2-ра изречение 

последно във вр. с чл. 304 ал. 2 във вр. с ал. 1 предл. 3-то от НК. 

 

Я. Г. К. - в това, че в периода от 10.01.2011 год. 22.03.2012 год. в 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова" гр. Габрово, като длъжностно лице по смисъла 

на чл. 93 т. 1 б. „б" от НК - Началник отделение „Съдебна медицина“, 

присвоил от връчените му в това му качество пари на лечебното заведение 

на обща стойност 1 411 лева -получавал многократно в кабинета си пари на 

болницата на ръка от пациенти за извършени прегледи и издадени 

медицински документи, които трябвало да внесе в касата, но се разпоредил 

с тях за лични нужди  

 

- престъпление по чл. 201 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 2 НК. 

 

А също и в това, че на 5.03.2012 год. в кантората на обвиняемата М. 

И.в гр. Габрово, поискал и приел дар от нея - пари 3 500 лева - който не му 

се следва, във връзка с неговата дейност като вещо лице, назначено от съда 

или учреждение - органите на досъдебното производство, задето е 

извършил множество експертизи по дела на нейни клиенти, при което 

нарушил служебните си задължения по чл. 149 ал. 3 и 4 НПК и чл. 199 



ГПК - предоставял заключенията си извънпроцесуално на нея, в 

нарушение на задълженията си да ги представи единствено в съда и на 

разследващите с препис за нея като страна, който тя надлежно да получи  

 

- престъпление по чл. 305 ал. 1 предл. 2-ро алт. 1-ва и 2-ра във вр. с 

чл. 301 ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. 

 

 


