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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 

25 – 31 януари 2021 г. 

 

25 януари 2021 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 439/2020 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: Ц. М. Т. (р. 1963г.) 
 

Делото е образувано по внесено споразумение от Окръжна 

прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимата Ц. М. Т. се признава 

за виновна в това, че за времето от 18:16 ч. до 18:19 ч. на 16.08.2020 г. в гр. 

Велико Търново в условията на продължавано престъпление и на 

посредствено извършителство -чрез използването на неустановено лице от 

женски пол, използвала платежен инструмент - банкова карта, без 

съгласието на титуляря Н. С. Д. от гр. Златарица. Чрез АТМ, находящ се в 

гр. В. Търново, ул.„Никола Габровски" № 37Б, извършила промяна на Пин 

код и проверка на баланс, след което извършила успешно теглене на 

сумата от 20 лева 

 

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

 

26 януари 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 213/2020 -10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: Н. П. Н. (р. 1982г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият Н. П. Н. от гр. Свищов е обвинен в 

това, че за времето от 15.10.2012 г. до 13.12.2013 г., в гр. Велико Търново, 

при условията на продължавано престъпление, чрез посредственото 

извършителство на А. М. К. - невиновно лице, в качеството на 

представляващ и управляващ на търговско дружество „Б. К." ЕООД, гр. 

Свищов, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по 

ЗДДС на „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, в особено големи размери – 67760 лв., 

представляващи дължим данък върху добавената стойност, като потвърдил 

неистина в подадени от името на „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, справки-

декларации /СД/ по ЗДДС за данъчни периоди: месец септември 2012 г., 

месец октомври 2012 г., месец юли 2013 г., месец август 2013 г. и месец 

ноември 2013 г; използвал документи с невярно съдържание - дневници за 

покупки на „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, при представяне на информация 

пред органите по приходите - ТД на НАП - Велико Търново, в които били 
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отразени неполучени от „Б. К." ЕООД, гр.Свищов в действителност 

доставки от долупосочените търговски дружества; приспаднал неследващ 

се данъчен кредит по посочените по-долу фактури за неполучени в 

действителност от „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, облагаеми доставки в общ 

размер на 67760 лв.  

 

- престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6, пр. 2, алт. 1 

и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

 

27 януари 2021 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело №98/2020 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: А. А. И. (р. 1985г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт от Окръжна прокуратура – 

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

това, че на 20.12.2017г. в гр. Свищов при управление на товарен автомобил 

Рено „Мастър", нарушил правилата за движение по пътищата- чл. 5 ал. 1 т. 

1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, като с поведението си като 

водач на МПС поставил в опасност живота на Б. М. Б., чл.20 ал.1 от ЗДвП, 

като не контролирал непрекъснато товарен автомобил „Рено Мастър", 

който управлявал; чл.25, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, 

като при предприемане на маневра „потегляне" преди да започне 

маневрата, не се убедил, че няма да създаде опасност за участниците в 

движението, които се движат след него- пострадалия Б. М. Б., като не се 

съобразил с неговото положение и с това предизвикал пътно-транспортно 

произшествие, с което по непредпазливост причинил смъртта на Б. М. Б. от 

гр. Свищов, настъпила на 23.12.2017г. 

 

- престъпление по чл. 343 ал.1 б."В", вр. чл. 342, ал.1 от НК, вр. чл.5 ал.1 т.  

1, вр. чл. 20, ал. 1, вр. чл. 25, ал. 1 от ЗДвП  

 

28 януари 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно административно наказателно дело №476/2020 -09:30ч. 

Жалбоподател: М. М. Д. (р. 1977г.) 

 

С решение по АНД №223/2020г. Районен съд - Горна Оряховица е 

признал М. М. Д. за виновен за това, че на 12.11.2019г. в село Царски 

извор, община Стражица, управлявал МПС - лек автомобил „Дайхатцу", 

собственост на М. Д. Г., в срока на изтърпяване на принудителна 

административна мярка за временно отнемане на СУМПС, наложена със 

ЗППАМ, връчена на 13.06.2019г. и влязла в сила на 17.06.2019г. - 

престъпление по чл.343в ал.З вр. с ал.1 НК. На основание чл.78А ал.1 НК, 
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на М. М. Д. е наложено административно наказание „Глоба" в размер на 1 

000 лева. 

Делото е образувано по жалба на М. М. Д.  

 

Частно наказателно дело №423/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.30ч. 

Засегнато лице: О. А. И. (р. 1971г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от Кралство 

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 на несъдебен орган, постановено на 

04.12.2019г. и влязло в сила на 15.01.2020г. На българския гражданин О. А. 

И. е наложена финансова санкция в размер на  240 евро за нарушение на 

разпоредбите на Кодекса за движение по пътищата – без уважителна 

причина спрял в лентата за аварийно спиране на автомагистрала. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 391/2020 -10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: И. Е. Г. (р. 1996г.) 
 

С присъда по НОХД № 4/2020 Районен съд – Павликени е признал И. 

Е. Г. за виновна в това, че на 12.12. 2018 г. в гр. Павликени, обл. В. 

Търново, при условията на повторност в немаловажен случай, отнела от 

владението на М. К. М. от гр. Павликени, без нейно съгласие, с 

намерението противозаконно да ги присвои, чужди движими вещи – 

български банкноти в обръщение на обща стойност 500 лв., собственост на 

М. , поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7 от НК, във вр. с чл. 194, 

ал. 1 от НК, вр. чл. 28, ал. 1 от НК във вр. чл. 36 и 55, ал. 1, т. 1 от НК и 

наложил наказание  „лишаване от свобода“ за срок от седем месеца, при 

първоначален строг режим. 

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

въззивна жалба от подсъдимата. 

 

29 януари 2021 г. (петък) 
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 
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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. 

 


