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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 

01 – 07 февруари 2021 г. 

 

2 февруари 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 461/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: К. Г. Е. (р. 1988г.) 

 
Делото е образувано на основание внесен обвинителен акт от 

Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимият К. Г. Е. е 

обвинен в това, че в периода от 01.01.2015г. до 31.03.2017г. в град София и 

град Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, в 

качеството си на управител на „Л.-К." ЕООД, а след 14.04.2016 г. като 

лице, което осъществява фактически дейност и функции по управление на 

същото дружество, избегнал установяването и плащането на данъчни 

задължения по ЗДДС и ЗКПО на „Л.-К." ЕООД в особено големи размери - 

общо 19 316,50 лв., от които за ДДС - 12 860,20 лева и за корпоративен 

данък - 6456,30 лв.  

 

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

3, пр. 1 и пр. 2, т. 5, пр. 2, т. 6, пр. 1 и пр. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. 

 

3 февруари 2021 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 401/2020 -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. 
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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. 

 

4 февруари 2021 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №493/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.30ч. 

Засегнато лице: Д. Н. Д. (р. 1991г.) 
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Делото е образувано въз основа на постъпило 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, Решение на 

съдебен орган в Англия§Уелс, постановено на 04.12.2018г. и влязло в сила 

на 04.12.2018г. На българския гражданин Д. Н. Д. е наложена финансова 

санкция в размер на  569GBP /440 GBP – парична сума, наложена с 

решението за осъждане   за престъпление; 85 GBP – парична сума за 

разходите от съдебното и административното  производство, които за 

довели до решението; 44 GBP – парична сума, която е определена със 

същото решение, към обществен фонд или организация за подпомагане на 

жертвите/ за нарушение на разпоредбите на Правилника за превозни 

средства по пътищата и Закона за движение по пътищата – управлявал 

моторно превозно средство с износена и увредена предна дясна гума. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 288/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: А. И. Т. (р. 1951г.) 

 

С присъда по НОХД № 2290/2018 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимата А. И. Т.  от гр. Свищов за виновна в това, че в 

периода от началото на 2018 г. до 18.05.2018 г. в с. Ресен, общ. Велико 

Търново и гр. Велико Търново, при условията на продължавано 

престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила 

заблуждение у Е. Г. Т. от село Ресен, общ. Велико Търново, че следва да 

изпраща средства, необходими за заплащане на такси и разноски по водене 

на гражданско дело в Районен съд гр. Русе за признаване собствеността и 

последваща продажба на 117 дка земеделски земи, на които е наследник, в 

землището на с. Бъзовец, общ. Две могили, когато имотите са собственост 

на други лица, поради което не е предприемала действия за образуване на 

гражданско дело в Районен съд гр. Русе от името на наследниците и не е 

заплащала никакви такси и разноски за воденето му, сдобиване с дела на 

другите наследници и последващо снабдяване с документи за продажбата 

на земеделските земи; и за разноски по преупълномощаване и снабдяване с 

удостоверение за вещни тежести за земеделски земи, наследени от баща й, 

които били продадени отдавна, като с това й причинила имотна вреда в 

общ размер на 6441 лева, представляваща стойността на заплатените с това 

предназначение суми като случаят е немаловажен и измамата извършила 

повторно, поради което и на основание чл. 210, ал. 1, т. 4 вр. чл. 209, ал. 1 

вр. с чл. 28, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1, чл.36 и чл. 54 от НК Съдът й наложил 

наказание лишаване от свобода за срок от пет години, което да бъде 

изтърпяно при първоначален общ режим. 

А.И.Т. е осъдена да заплати на Е. Г. Т., сумата в размер на 6441 лева, 

представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди в 
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резултат на престъплението в едно със законната лихва върху тази сума от 

датата на увреждането - 18.05.2018 г. до окончателното изплащане. 

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 470/2020 -10.15ч. 

Подсъдим по процеса е: С. Н. И. (р. 1991 г.) 

 

С присъда по НОХД № 571/2019 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия С. Н. И. от гр. Велико Търново за виновен в това, че 

на 25.01.2019г., около 14,50 часа в гр. Велико Търново, по ул. „Георги 

Измирлиев“, до бензиностанция „Панов“, управлявал моторно превозно 

средство – лек автомобил „Алфа Ромео“, собственост на Д. А. К. от гр. 

Велико Търново, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и 

метаамфетамин, установено чрез техническо средство, поради което и на 

основани чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 54 и чл. 36 от НК го е осъдил на една 

година „лишаване от свобода“, което наказание да бъде изтърпяно при 

първоначален общ режим, и глоба в размер на 500 лв. На основание чл. 

343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК е лишил подсъдимия С. 

Н. И.от право да управлява МПС за срок от една година. 

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

5 февруари 2021 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 480/2020 -09.30ч. 

Подсъдими по процеса са: Цонка А. М. (р. 1985г.), Тонка А. М. (р. 1998г.) 

и Цонка М. Т. (р. 1963г.) 

 
Делото е образувано на основание внесен обвинителен акт от 

Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимите Ц. А. М., Т. 

А. М. и Ц. М. Т. са обвинени в това, че на 04.01.2020 г. в град Велико 

Търново и в гр. Горна Оряховица, при условията на продължавано 

престъпление, действайки като съизвършители и в съучастие, на 13 пъти, 

използвали платежен инструмент -банкова карта, без съгласието на 

титуляря С. Н. М., като извършили справка баланс и транзакции, при които 

изтеглили сумата от общо 2070 лева чрез АТМ – устройства 

 

- престъпление по чл. 249, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 във връзка с 

чл. 20, ал.2 вр. ал. 1 от НК. 

 


