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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 

29 март – 4 април 2021 г. 

 

29 март 2021 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 432/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: И. Л. П. (р. 1968 г.) 

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият И. Л. П. е обвинен в това, че на 

10.03.2018 г., около 13:45 часа на път III - 514 - гр. Долна Оряховица-с. 

Драганово, на разклона на с. Янтра, при управление на МПС - лек 

автомобил, „Фолксваген Пасат", нарушил правилата за движение, 

регламентирани в чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за движение по пътищата, 

като предприел маневра да завие на ляво за навлизане в път IV - 5003 за с. 

Янтра, която е свързана с навлизане изцяло в съседна пътна лента, без да 

пропусне пътното превозно средство, което се движи по нея - мотоциклет 

„Хонда",  управляван от Й. Ю. Й., без да се убеди, че няма да създаде 

опасност за него и не извършил маневрата, съобразявайки се с неговото 

положение, посока и скорост на движение, вследствие на което 

предизвикал настъпването на пътнотранспортно произшествие с 

мотоциклет „Хонда" и по непредпазливост причинил съчетана тежка 

телесна повреда на Й. Ю. Й., която довела до смъртта му  

 

 - престъпление по: чл. 343, ал. 1, буква „в", вр. чл. 342, ал. 1, 

предложение 3 от Наказателния кодекс във вр. чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за движение по пътищата. 

 
Наказателно от общ характер дело № 83/2021 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: М. Б. Т. (р. 1988 г.) 

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият М. Б. Т. е обвинен в това, че на 

14.04.2018г. на ПП 1-5, км.73+850, в землището на с.Раданово, общ. 

Полски Тръмбеш, при управление на моторно превозно средство - лек 

автомобил „Фолксваген Пасат", нарушил правилата за движение по 

пътищата по чл.20, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП): 

„Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта 

на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на 

местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с 
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превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с 

конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред 

всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта 

и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за 

движението" и по чл.23 ал.1 от ЗДвП: „Водачът на пътно превозно 

средство е длъжен да се движи на такова разстояние от движещото се пред 

него друго превозно средство, че да може да избегне удряне в него, когато 

то намали скоростта или спре рязко", в следствие на което по 

непредпазливост причинил смъртта на П. К. П. и средна телесна повреда 

по смисъла на чл. 129, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК на Т. Д. П., изразяваща се в 

закрито компресивно счупване на първи поясен прешлен довело до трайно 

затруднение в движението на снагата, със срок на лечение и 

възстановяване около 6 месеца 

 

- престъпление по чл.343 ал.З б.“б“ предл. 1, във вр. с ал.1, във вр. с 

чл.342 ал.1 предч.З от НК, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.23 ал.1 от Закона за 

движение по пътищата 

 

30 март 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 213/2020 -10.30ч. 

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 

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.  
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- 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. 

 

31 март 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. 

 

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. 
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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. 

 

1 април 2021 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №39/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.30ч. 

Засегнато лице: М. Е. Б.  (р. 2002г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило Искане за признаване и 

изпълнение на решение на несъдебен орган в Кралство Нидерлания 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, постановено на 30.06.2020 г. 

влязло в сила на 11.08.2020 г. На българския гражданин М. Е. Б. е 

наложена финансова санкция в размер на  140 евро за нарушение на 

разпоредбите на Кодекса за движение по пътищата – неизползване на 

предпазен колан. 

 

2 април 2021 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 60/2021 -09.30ч. 

Подсъдими по процеса са: В. Р. Д. (р. 1983г.) и Й. С. С. (р. 1987г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият В. Р. Д. е обвинен в това, че за 

времето от 12.03.2020 г. до 10.04.2020г., в гр. Велико Търново, на 

строителна площадка на ул. „Камен Зидаров", №4, в качеството си на 

технически ръководител на строителен обект „Многофункционална 

жилищна сграда - Секция №1 и Секция № 2", във връзка с извършване на 

строително - монтажни работи, не е изпълнил задълженията си, 

произтичащи от длъжностната му характеристика, като не разпоредил да 

бъдат монтирани предпазни парапети, предвидени в Плана за безопасност 
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и здраве към проект за изграждане на обект „Многофункционална 

жилищна сграда - Секция № 1 Секция № 2"; и не спазил правилата за 

здравословните и безопасни условия на труд и не се погрижил за здравето 

и безопасността на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в 

съответствие с квалификацията му и с дадените от работодателя 

инструкции, в резултат на което при условията на независимо 

съпричиняване с Й. С. С., причинил смъртта на И. П. Т. от гр. Велико 

Търново; 

 

- престъпление по чл. 123, ал. 1 от нк, във вр. с чл.163а, ал.5, вр. 

чл.163, ал.2, от закона за устройство на територията, във вр. с чл. 40, 

ал.1, чл. 60, ал. 1, чл. 61 и чл. 62, ал. 1 от наредба №2/22.03 2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, с чл. 52, ал. 1 и 2, и чл. 

1996 от наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 

използване на работното оборудване, и с чл. 126, т. 6 от кодекса на 

труда, във вр. с чл. 33 от закона за здравословни и безопасни условия на 

труд; 

 

Със същия обвинителен акт е повдигнато обвинение и срещу  Й. С. 

С., за това, че в качеството си на координатор по безопасност и здраве при 

изпълнение на строежа на строителен обект „Многофункционална 

жилищна сграда - Секция №1 и Секция №2", във връзка с извършване на 

строително - монтажни работи, не е изпълнил задълженията си,  като не 

изискал от техническия ръководител на обекта В. Р. Д. да създаде 

подходяща организация на работа, при която работниците и служителите 

да могат да извършват възложената им дейност, без да е застрашена 

тяхната безопасност и здраве, както и да разпореди да бъдат монтирани 

предпазни парапети, предвидени в одобрения План за безопасност и здраве 

към проект за изграждане на обект „Многофункционална жилищна сграда 

- Секция №1 и Секция №2". Й. С. С. не информирал работодателя „К. К." 

ЕООД за вземане на необходимите мерки за безопасност относно 

нарушението, допуснато от техническия ръководител на обект 

„Многофункционална жилищна сграда - Секция №1 и Секция №2", В. Р. 

Д., в резултат на което при условията на независимо съпричиняване с В. Р. 

Д., причинил смъртта на И. П. Т. от гр. Велико Търново, като след 

деянието е направил всичко, зависещо от него за спасяването на 

пострадалия. 

 

- престъпление по чл. 123, ал.4, във вр. с ал. 1 от нк, във вр. с чл. 7, т. 

8 и т.11, чл. 8, т. 1 и чл.9 от наредба №3/27.07.1998 г. за функциите и 

задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в 
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предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани 

със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, 

и с чл. 11, т. 2 от наредба №2/22.03 2004г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 

и монтажни работи, както и с чл.126, т.6 от кодекса на труда и чл. 33 

от закона за здравословни и безопасни условия на труд. 
 

Наказателно от общ характер дело № 212/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Е. Д. Е. (р. 1971г.) 
  

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият Е. Д. Е. е обвинен в това, че на 

20.02.2012 г. около 14:00 ч. в западна индустриална зона на гр. Свищов, на 

територията на „С." АД, на бетонна площадка в близост до закрит склад, 

нает от „Т." ООД гр. Перник, поради незнание на правно-регламентирана 

дейност, представляваща източник на повишена опасност - управление на 

мотокар, която нямал право да упражнява съгласно Наредба № 

1/10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за 

работа с електрокари и мотокари в предприятията, при разтоварване на 

чували с въглища от товарен автомобил „МАН ТГА 26.430" с ремарке за 

товарен автомобил „Хуферман ХСА 1870", управлявайки мотокар, снабден 

отпред с кофа, вдигната спрямо земята, потеглил напред в условията на 

ограничена видимост и притиснал с кофата намиращия се с гръб пред него 

В. К. И. към ремаркето на товарния автомобил, в резултат на което по 

непредпазливост причинил смъртта му, настъпила на 29.02.2012 г. 

 

 - престъпление по чл. 123, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 10 от 

Наредба № 10/07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при работа с електрокари и мотокари, вр. с чл. 25, ал. 1, вр. 

с § 6, т. 16, т. 10 и т. 1 от ДР от Закона за движение по пътищата; т. 53 от 

Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 10/07.12.2004 г. за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 

електрокари и мотокари; чл. 33 от Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд; чл. 14, т. 8 от Наредба № 12/30.12.2005 г. за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-

разтоварни работи. 

 


