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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 

5 – 11 април 2021 г. 

 

 

5 април 2021 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 461/2020 -09.30ч. 

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. 

 

7 април 2021 г. (сряда) 
Частно наказателно дело №139/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 10.00ч. 

Засегнато лице: Ю. М. А. (р. 1978г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган – 

Zentrale Bußgeldstelle des Landes Rheinland - Pfalz,  Федерална Република 

Германия, 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, постановено на 19.12.2019г., влязло в сила 

на 01.02.2020г. На българския гражданин Ю. М. А. е наложена финансова 

санкция в размер на  188,50 евро /160 евро – парична сума, наложена с 

решението за осъждане за престъплението, и 28,50 евро – парична сума за 

разходите по съдебното и административно производство, които са довели 

до решението/  за нарушение на разпоредбите на Закона за движение по 

пътищата – като водач на лек автомобил превишил максимално 
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допустимата скорост извън населени места с 48 км/ч /допустима скорост 

100 км/ч, установена скорост 148 км/ч/. 

 

8 април 2021 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №131/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.30ч. 

Засегнато лице: С. С. (р. 1963г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган във 

Република Австрия 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, постановено на 22.06.2020г., 

влязло в сила на 18.08.2020г. На българския гражданин С. С. е наложена 

финансова санкция в размер на  2 060 евро за нарушение на разпоредбите 

на Закона за моторните превозни средства – като собственик на товарен 

автомобил не се погрижил състоянието на моторното средство да отговаря 

на изискванията на изискванията на Закона за моторните превозни 

средства. 

 

Частно наказателно дело №139/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.45ч. 

Засегнато лице: А. А. (р. 1977г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган – 

Polizeipräsidium Rheinpfalz,  Федерална Република Германия, 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, 

постановено на 16.07.2020г., влязло в сила на 08.08.2020г. На българския 

гражданин А. А. е наложена финансова санкция в размер на  188,50 евро 

/160 евро – парична сума, наложена с решението за осъждане за 

престъплението, и 28,50 евро – парична сума за разходите по съдебното и 

административно производство, които са довели до решението/  за 

нарушение на разпоредбите на Закона за движение по пътищата – като 

водач на лек автомобил превишил максимално допустимата скорост извън 

населени места с 30 км/ч /допустима скорост 60 км/ч, установена скорост 

90 км/ч/. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 134/2021 -10.00ч. 

Въззиваем по процеса е: А. А. Й. (р. 1990 г.) 
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С присъда по НОХД № 95/2020 г. Районен съд – Елена  е признал 

подсъдимия А. А. Й. за невиновен в това, че на 22.11.2019 г. в гр. 

Златарица противозаконно пречил на орган на властта (Д. Н. Р. -

полицейски инспектор VI-V степен, група „Териториална полиция" на 

Сектор „Охранителна полиция", участък на РУ на МВР Елена и М. Х. Т.-

младши полицейски инспектор в сектор/група „Охранителна 

полиция"/група „Териториална полиция" на Сектор „Охранителна 

полиция" участък на РУ на МВР Елена) да изпълни задълженията си - за 

извършване на проверка на моторни превозни средства за спазване 

разпоредбите на Закона за движение по пътищата, като не спрял и не се 

подчинил на подадените от служителите на РУ на МВР Елена светлинен и 

звуков сигнал за спиране и предприел действия с цел осуетяване на 

проверката на управлявания от него лек автомобил марка „Алфа Ромео" с 

италианска регистрация, рязко ускорил скоростта си и продължил да се 

движи в гр. Златарица до ул. „Н. Златарски", въпреки последвалия го 

полицейски автомобил с включен светлинен и звуков сигнал - 

престъпление по чл. 270 ал. 1 от НК. 

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

протест на Районна прокуратура - Елена. 

 

9 април 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 

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 
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- 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. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 291/2020 -10.00ч. 

Подсъдими по процеса са: К. И. К (р.1972г.), П. Б. Е. (р.1967г.), К. С. Н. 

(р.1981г.) и Ц. Н. И. (р.1970г.)  

 

 С присъда от 21.11.2017 по НОХД 175/2016г., Районен съд – Горна 

Оряховица е признал подсъдимите К. С. Н. и П. Б. Е. за виновни в това, че 

за времето от 14.08.2012 г. до 21.09.2012 г., в гр. Търговище и гр. Варна, в 

условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор 

помежду си и посредством извършител Р. А. Г., с цел да набавят за себе си 

имотна облага, на два пъти възбудили и К. Т. Д. (мъж от гр. Варна), 

заблуждение, че земеделският производител Р. Г. ще му продаде и достави 

царевица (съответно 600 и 700 тона), като причинили на „А. Б.“ ООД 

имотна вреда в общ размер на 632 400 лева, като измамата е извършена от 

две лица, сговорили се предварително за нейното извършване и случаят е 

особено тежък.  

 На основание чл. 210 ал. 1, т. 2 и т. 5, вр. с ал. 209 ал, 1, чл. 20 ал. 2 от 

НК, чл. 26 от НК и чл. 54 от НК, Районен съд – Горна Оряховица 

определил наказание от 3 години лишаване от свобода за всеки от 

подсъдимите, като на основание чл. 66 ал.1 отложил изпълнението на 

наказанията с изпитателен срок от 5 години.  

 Със същата присъда, Районен съд – Горна Оряховица признал 

подсъдимите К. И. К. и Ц. Н. И. за невинни в това да са извършили същото 

деяние в съучастие с К. С. Н. и П. Б. Е. (К. И. К. като извършител, а Ц. Н. 

И. – като помагач) и на основание чл. 304 от НК са оправдани по 

повдигнатите им от прокуратурата обвинения за измама.  

Делото е образувано въз основа на протест н Районна прокуратура – 

Търговище. 

 

 


