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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 

10 – 16 май 2021 г. 

 

10 май 2021 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 95/2021 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: А. Я. С. (р. 1996 г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимата А. Я. С. е обвинен в това, че  

на 23.05.2018 г., около 09:45 часа, в землището на гр.Полски Тръмбеш, на 

общински VTR - 1232 (гр.Полски Тръмбеш - с.Раданово), км 0+950, при 

управление на лек автомобил - марка “БМВ 520 И”, собственост на Я. А. 

Г., нарушила правилата за движение - чл.20 ал.1 от ЗДвП като не 

контролирала непрекъснато пътното превозно средство което управлявала, 

напуснала собствената си лента за движение, преминала в насрещната 

такава в режим на странично занасяне и пресякла траекторията на 

велосипед „Атлас", в следствие на което по непредпазливост причинила 

смъртта на С. Й. П.  

 

- престъпление по чл. 343, ал. 1, б."в" вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК вр. 

чл. 20, ал. 1 от ЗДвП. 

 
Наказателно от общ характер дело № 212/2020 -10.30ч. 

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

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 „Свилоза" 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. 



 2 

 

 - 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. 

 

11 май 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 174/2021 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Е. И. С. (р. 1966 г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

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

неустановена дата през месец февруари 2015 г. в с.Поликраище, 

общ.Г.Оряховица, умишлено умъртвил Цветелина А. Х. на 49 г. от 

с.Недан, общ.Павликени 

 

— престъпление по чл. 115 от НК. 

 

12 май 2021 г. (сряда) 
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 
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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. 

 

13 май 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 179/2021 -09.30ч. 

Въззиваем по процеса е: М. А. И. (р. 1974 г.) 

 

С присъда по НОХД № 1575/2020 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимия М. А. И. за невиновен и го оправдавал по 

обвинението в това, че в периода от 12.05.2015 год. до 28.02.2019 год. 

включително, след като бил осъден с влязло в законна сила на 12.05.2015 

год. съдебно решение по гр. дело № 498/2015 год. по описа на Районен съд 

- Велико Търново, да издържа сина си М. М. И., като заплаща на В. В. И., в 

качеството й на майка и законен представител на малолетното им дете, 

месечна издръжка в размер на по 130 лева, съзнателно не изпълнил 

задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 34 месечни 

вноски на обща стойност 4 420 лева - престъпление по чл. 183, ал. 1, пр. 3 

от НК. 

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

протест на Районна прокуратура – Велико Търново. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 134/2021 -09.30ч. 

Въззиваем по процеса е: А. А. Й. (р. 1990 г.) 

 

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 
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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. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 164/2021 -10.00ч. 

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

 

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

е признал подсъдимия Й. П. С. 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 „Дрегер 

Алкотест 7410+" и го оправдал по повдигнатото обвинение за 

престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК. 

Първоинстанционният съд е признал подсъдимия Й. П. С. за 

невиновен и по другото му повдигнато обвинение - 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 го 

оправдал 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. 

 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 194/2021 -10.00ч. 

Жалбоподател е: И. Д. А. (р. 1943 г.)  

Въззиваем е: Г. С. Я. (р. 1949 г.) 

 
С присъда по НОХД № 406/2020 г. Районен съд – Павликени  е 

признал Г. С. Я. за невиновен в това на 18.06.2020 год. около 20:50 часа в с. 

Караисен, общ. Павликени да е отправил закана към лицето И. Д. А., с 

престъпление против неговата личност – нанасяне на телесна повреда, като 

това заканване да би могло да възбуди основателен страх за 

осъществяването му с думите: „Ще те смеля от бой, както няма никой на 

улицата!“ и с действия – размахване на дървен прът, престъпление по чл. 

144, ал. 1 от НК, като на основание чл. 304 от НПК го оправдал по 

повдигнатото му обвинение. 

Първоинстанционният съд е отхвърлил предявения от И. Д. А.  

граждански иск общо за сумата от 1617,20 лв., от които 500 лв. за 

заплащане на обезщетение за неимуществени вреди – причинените 
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страдания, накърнена чест и достойнство и 1117,20 лв. за претърпени 

имущствени вреди, като неоснователен и недоказан. И.Д. А. е осъден да 

заплати на Г. С. Я. сумата от 600 лв. за направени по делото разноски за 

адвокатско възнаграждение. 

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

въззивна жалба от И. Д. А. 

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 194/2021 -10.00ч. 

Жалбоподатели са: И. Р. И. (р. 1964 г.), Д. В. В. (р. 1986 г.) и С. С. М. (р. 

1994 г.) 

 

С присъда по НОХД № 982/2019 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия Д. В. В. за това, че в периода 26 – 27.09.2018г. в гр. В. 

Търново и в национален ефир, чрез излъчване по телевизията, при 

условията на продължавано престъпление, като извършител със С. С. М. 

разпространил клеветнически твърдения и приписал престъпление на И. Р. 

И. от гр. В. Търново, като клеветата е нанесена публично, разпространена 

по национален ефир и  на длъжностно лице – престъпление по чл. 148, ал. 

2, във вр. с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, вр. чл. 147, вр. с чл. 26 от НК. Съдът е 

освободил от наказателна отговорност Д. В. В. за извършеното от него 

престъпление, като му е наложил административно наказание „Глоба“ в 

размер на 3000 лв.  

Със същата присъда Д. В. В. е признат за невиновен и е оправдан по 

други две обвинения в това, че в периода  26 - 27.09.2018 г. в национален 

ефир разпространил клеветническо твърдение за извършено спрямо него 

физическо посегателство от И. Р. И. – нанасяне на телесна повреда.  

Съдът е признал подсъдимия С. С. М. за виновен в това, че на 

26.09.2018г., в гр. В. Търново и в национален ефир, чрез излъчване по 

телевизията, в съучастие като помагач с Д. В. В. извършил 

разпространение на клеветнически твърдения за извършено от И. Р. И. 

спрямо Д В. В. престъпление – нанасяне на телесна повреда, чрез 

допълнително заснемане на видеоматериал във връзка с репортаж, чието 

предназначение е излъчването му в национален ефир за целите на 

потвърждаване на клеветническото твърдение на Д. В. В. за извършено от 

И. Р. И престъпление, като клеветата е нанесена публично, разпространена 

по национален ефир и на длъжностно лице – престъпление по чл. 148, ал. 

2, във вр. с ал. 1, т, 1, т. 2 и т. 3, вр. с чл. 147 от НК, вр. с чл.20, ал. 4 от НК. 

Съдът е освободил от наказателна отговорност С. С. М. за извършеното от 

него престъпление, като му е наложил административно наказание „Глоба“ 

в размер на 1000 лв.  

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

въззивни жалби от частния тъжител И. Р. И. и от подсъдимия Д. В. В. 
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14 май 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 

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 
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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 

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 № 438/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: П. Л. П. (р. 1967г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

21.02.2020г., около 16.15 часа, в гр.Велико Търново, на ул."Оборище", в 

района на автобусна спирка срещу МОЛ-Велико Търново,  в качеството си 

на длъжностно лице и полицейски орган - старши полицай, определен да 

участва за времето от 10.00 часа до 22.00 часа на 21.02.2020г. при 

провеждане на специализирана полицейска операция на територията на 

град Велико Търново,  по време на изпълнение на която, поискал и приел 

от К. Й. И. от гр. Велико Търново дар, който не му се следва - сумата от 40 

лева, за да наруши службата си, за да не извърши контролни действия по 

служба и да не бъде съставен акт за установяване на административни 

нарушения, допуснати от водача К. Й. И. при управление на лек автомобил 

„Опел Зафира“, както следва: по чл.70, ал.З от Закона за движение по 

пътищата - управлявал моторното превозно средство без включени дневни 

или къси светлини; по чл.137а, ал.1 от Закона за движение по пътищата - 

не използвал обезопасителен колан при управление на посочения по-горе 

автомобил, с какъвто той е бил оборудван; по чл.139, ал.2, т.2 и т.З от 

Закона за движение по пътищата - управлявал моторното превозно 

средство, необорудвано с аптечка и пожарогасител; и по чл. 147, ал. 1 от 

Закона за движение по пътищата - не представил управляваното от него 
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моторно превозно средство на задължителен периодичен преглед за 

проверка на техническата му изправност 

 

- престъпление по чл. 302, т.1, пр.6, вр. чл.301, ал.2, алт. 1-ва, вр. 

ал.1, алт.1-ва, от НК. 

 

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. 

 


