
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  

25 май – 31 май 2020 г. 

 

 

26 май 2020 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 87/2020 -11.00ч. 

Подсъдим по процеса е: С. И. В. (р. 1984г.) 

 

Делото е образувано въз основа на внесено от ВТОП споразумение, с 

което подсъдимият С. И. В. се признава за виновен в това, че на 

02.04.2019г. в местността Стъклен в землището на гр. Свищов, на 

територията на недвижима културна ценност Римски военен лагер и 

ранновизантийски град „Нове“, без съответното разрешително по списъка 

на чл. 148, ал.1 от Закона за културното наследство, чрез използване на 

техническо средство – детектор за метал „Golden Mask 1+“ и два броя 

лопати, търси археологически обекти. 

 

- престъпление по чл. 277а,ал.3, пр.първо,вр.ал.1 от НК 

 

С. И. В. се признава за виновен и в това, че на същата дата и на 

същото място, действайки в условията на продължавано престъпление, 

държал в себе си повече от три археологически обекти на обща стойност 

165 лв., които не са идентифицирани и регистрирани по смисъла на чл. 96 

– 99 от Закона за културното наследство и чл. 2, ал. 1 и чл. 7 от Наредба 

№Н3 от 3 декември 209 г. за реда за извършване на идентификация и за 

водене на регистър на движимите културни ценности. 

 

- престъпление по чл. 278, ал. 6, изр. 1-во, пр.3-то, във вр. с чл. 26, 

ал 1 от НК 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 100/2019 -13.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Й. П. С. (р. 1990г.) 

 

С присъда по НОХД № 2396/2018 г. Районен съд – Велико Търново 

признал подсъдимия Й. П. С. от гр. Долна Оряховица за невиновен в това, 

че на 16.12.2018 г., в гр. В. Търново, по ул. „Александър Стамболийски" 

срещу № 7, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка 

„Нисан", модел „Алмера", с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 

на хиляда -1,32 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо 



средство, и го оправдавал по повдигнатото обвинение за престъпление по 

чл. 3436, ал. 1 от НК. 

Със същата присъда подсъдимият Й. П. С. е признат за невиновен и в 

това, че без надлежно разрешително по чл.73, ал.1 във връзка с чл.ЗО от 

Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, държал 

високорискови наркотични вещества - 0,526 грама субстанция, в която се 

индикира вещество от групата на амфетамините, на стойност 15,84 лева, и 

ВТРС го оправдавал по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 

354а, ал. 3, пр. 2, алт. 1 от НК. 
Делото в Окръжен съд -  Велико Търново е образувано въз основа на 

протест на Районна прокуратура  - Велико Търново. 

 

27 май 2020 г. (сряда) 
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. 

 

 

Частно наказателно дело № 96/2020 -11.30ч. 

Осъдено лице: С. В. Л. (р. 1996г.) 

 

Делото е образувано след постъпило предложение на Главен 

прокурор на РБ. С присъда от  15.11.2018 г. по дело № 1-4037/2018 г на 

Градски съд, Нюкьобинг Фалстер,  К.  Дания,  българският гражданин  С. 

В.Л. от гр. Велико Търново, е осъден на 4 години и 6 месеца „лишаване от 

свобода", за извършени престъпления — „притежание на наркотични 

вещества, брутално насилие застрашаващо  живота,   заплахи   от   особено   

сериозен   характер   и управление на пътно превозно средство, което не е 

регистрирано в К. Дания. ВТОС трябва да постанови определение, с което 

по отношение на  С. В. Л. да приспособи присъдата на Градски съд, 

Нюкьобинг Фалстер,  К. Дания, към изискванията на нашето 

законодателство,  да продължи тяхното изпълнение и да реши въпросите, 

свързани с тях: 

1. На кои текстове  от НК на Р. България съответстват извършените 

престъпления и какво наказание осъденият следва да изтърпи?  



2. Каква част от наказанието е изтърпяна на територията на друга 

държава  и какъв остатък осъденият има да изтърпява? 

3. При какъв режим да се изтърпи остатъкът от наложените наказания? 

 

28 май 2020 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №134/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09.00ч. 

Засегнато лице: Е. А. И. (р. 1976г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило Искане за признаване и 

изпълнение на  решение за налагане на конфискация, на основание  

присъда, постановена от  властите на ФР Германия/Областен съд  

Траунщайн/. С присъда на Областен съд - 2, наказателна камара - 

Траунщайн по дело № 2 KLs 150 Js 41589/18, българският гражданин Е. А. 

И. е осъден да заплати разноски по делото и се постановява отнемане на 

сумата от 3120.00 евра. 

Делото е постъпило от Софийски градски съд, след което е било 

прекратено и изпратено по подсъдност на ВТОС. 

 
Въззивно административно наказателно дело № 76/2019 -10.00ч. 

Подсъдими по процеса лица са: К.К. М. (р. 1984г.) и Д. М. Н. (р. 1993г.) 

 

С присъда по АНД № 2048/2019 г. Районен съд – Велико Търново 

признал Д. М. Н. за невиновна в това, че на 02.05.2017 г. в гр. Велико 

Търново, пред ТП на НОИ Велико Търново, съзнателно се ползвала от 

неистински официални документи - трудов договор, Заповед за 

прекратяване на трудов договор, трудова книжка на нейно име, като от нея 

за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, с което 

да е осъществила състав на престьпление по чл. 316 вр. чл.308, ал. 1 от НК. 

К. К. М. е признат за виновен в това, че за времето от неустановена 

дата до 02.05.2017 г. в гр. Велико Търново, съставил неистински 

официални документа - Трудов договор, Заповед за прекратяване на 

трудов договор, Трудова книжка на името на Д. М. Н., с цел да бъдат 

използвани - престъпление по чл. 308, ал.1 от НК и на основание чл. 78а, 

ал.1 от НК е освободен от наказателна отговорност за извършеното 

престъпление и му е наложено административно наказание - глоба в 

размер на 1000 лева. 

Делото в Окръжен съд -  Велико Търново е образувано въз основа на 

протест на Районна прокуратура  - Велико Търново. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 121/2019 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: В. Д. А. (р. 1979г.) 



 

С присъда по НОХД № 1019/2018 г. Районен съд – Горна Оряховица  

е признал подсъдимия В. Д. А. от гр. Горна Оряховица за виновен в това, 

че на 28.06.2017г. в гр. Стражица, нанасяйки побой на Р. И. М. и се заканил 

с убийство, като е отправил към нея думите „ще те убия“ и това заканване 

би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, поради 

което и на основание чл. 144, ал. 3, вр. Ал. 1, вр. чл. 54 и чл. 36 от НК го е 

осъдила на две години лишаване от свобода. Изпълнението на наказанието 

е отложено на основание чл.66, ал. 1 от НК за срок от три години.  

Делото в Окръжен съд -  Велико Търново е образувано въз основа на 

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

29 май 2020 г. (петък) 
Частно наказателно дело № 118/2020 / Производство по ЗЕЕЗА/-09.00ч. 

Искано лице: Н. З. С. (р. 1972г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпила е във ВТОС чрез 

ВТОП Европейска заповед за арест и искане от районен съдия Бейер при 

Районен съд – Аахен – за предаване на чужда държава – Федерална 

Република Германия по чл. 44 от ЗЕЕЗА на лицето Н. С., гражданин на 

Република България. По отношение на това лице е била взета мярка за 

неотклонение „Задържане под стража“ на 10.04.2020 г по реда на чл. 43 от 

ЗЕЕЗА. 

 

Наказателно от общ характер дело № 106/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: А. А. М. (р. 2004г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

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

това, че нa 20.08.2019 г., за времето от 02:53 часа до 02:55 часа, в гр. 

Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, като 

непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на 

деянията и да ръководи постъпките си, на три пъти използвал платежен 

инструмент - дебитна карта, без съгласието на титуляра – Н. К. Д. от гр. 

Велико Търново, като извършил една неуспешна транзакция и две 

успешни транзакции по теглене на обща стойност 120 лева 

 
-    престъпление но чл. 249, ал.1, във връзка е чл. 26, ал.1, във връзка 

с чл. 63, ал.1, т.З от НК. 

 

А. А. М.  е обвинен и в това, че в периода от 19.08.2019 г. до 

20,08.2019 г., в гр. Велико Търново, чрез използване на техническо 

средство - отвертка, проникнал и направил опит да проникне 



противозаконно в чужди моторни превозни средства, паркирани на 

ул.„Акация" в гр. Велико Търново, без съгласието на собствениците им. 

 

-    престъпление по чл. 3466, във връзка с чл. 26, ал.1, във връзка с чл. 

63, ал. т.З от НК. 


