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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 

28 юни – 4 юли 2021 г. 

 

28 юни 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. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 208/2021 -13.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Д. И. И. (р.1992г.)  

 

 С присъда по НОХД 2162/2019г., Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия Д. И. И. за невиновен и го е оправдал за това, че на 

21.05.2017 г. в гр. Велико Търново, ул. „Славянска“, управлявал моторно 

превозно средство – лек автомобил, марка „Субару“, модел „Импреза“, 

собственост на Н. М. Б., след употреба на наркотично вещество – 

тетрахидроканабинол /ТНС/, установено с токсикохимическа експертиза, 

като деянието е извършено повторно – престъпление по чл. 343б, ал. 4, вр. 

ал. 3, вр. чл. 28, ал. 1 от НК.      

Делото е образувано въз основа на протест на Районна прокуратура – 

Велико Търново. 

 

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

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

 

1 юли 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 237/2021 -09.30ч. 

Жалбоподател е: Т. М. Г. (р. 1969 г.) 

 

С присъда по НОХД № 305/2020 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимата Т. М. Г. за виновна в това, че в периода от 

01.09.2014г. до 13.08.2016г., в гр. Стара Загора и в гр. Велико Търново, при 

условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си 

имотна облага възбудила и поддържала заблуждение у различни лица, че 

има намерение и възможност да плати задълженията си по сключените с 

тях договори и като получател на доставени стоки и извършени услуги, с 

което им причинила имотна вреда в общ размер 11954,57 лв. Поради това и 

на основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, чл. 36 и чл. 54 от 

НК, първоинстанционният съд я е осъдил на една година и осем месеца 

„лишаване от свобода“, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил 

изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.  

Т. М. Г. е осъдена да заплати на „И.“ ООД сумата от 6235 лв. и на 

„Г.“ ООД сумата от  1550,56 лв., представляващи обезщетения за 

причинените на дружествата имуществени вреди в резултат на 

престъплението, ведно с законната лихва върху тази сума, считано от 

датата на увреждането до окончателното и изплащане.  

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

въззивна жалба от подсъдимата. 
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Въззивно наказателно от общ характер дело № 278/2021 -09.30ч. 

Жалбоподател е: И. И. И. (р. 1988 г.) 

 

С присъда по НОХД № 757/2020 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимия И. И. И. за виновен в това, че в периода от 16.06.2020 

г. до 22.06.2020 г. в гр. Лясковец, в условията на продължавано 

престъпление - през непродължителни периоди от време, при една и съща 

обстановка и при еднородност на вината, нарушил мерки, издадени против 

разпространението на заразна болест по хората – COVID - 19, извършвайки 

четири деяния - след като бил поставен под карантина за срок от 14 дни, на 

четири пъти напуснал адреса си в гр. Лясковец. Поради това на основание 

чл. 355 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б."Б"вр. ал. 2 вр. чл. 42 А ал. 

2 т. 1,2,4 вр. ал. 3 т. 1 вр. чл. 42 Б ал. 1,2 и 4 вр. чл. 54 и чл. 36 НК 

първоинстанционният съд му е наложил наказание пробация за срок от 

десет месеца,   както   и   наказание глоба в размер от 500 лева.  

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

въззивна жалба от подсъдимия. 

 
Частно наказателно дело №309/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.40ч. 

Засегнато лице: Г. К. М. (р. 1970г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило от съдебен орган в 

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, постановено на 18 ноември 2020 г., влязло 

в сила на 30 декември 2020 г. На българския гражданин Г. К. М. е 

наложена финансова санкция в размер на 110 евро за нарушение на 

Кодекса за движение по пътищата - използвал автомагистрала по друг 

начин освен чрез моторно превозно средство, което може/има 

разрешение да се движи с над 60 км/ч. 

 

Частно наказателно дело №292/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 10.00ч. 

Засегнато лице: Д. Й. (р. 1994г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило от съдебен орган в 

Република Чехия 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 14 юни 2019 



 4 

г., влязло в сила на 11 юни 2019 г. На българския гражданин Д. Й. е 

наложена финансова санкция в размер на 15 000 чешки крони за 

нарушение на  §274, ал. 1 от НК - шофирал лек автомобил след употреба 

на алкохол в дъха 2,15 и 2 г/кг. 

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 133/2021 -10.30ч. 

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 виновен в 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. 

 

Въззивно административно наказателно дело № 310/2021 -10.30ч. 

Жалбоподател е: Т. Т. С. (р. 1966 г.) 



 5 

С присъда по АНД № 462/2021 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия Т. Т. С. за виновен това, че  на 24.09.2019 г. в гр. 

Велико Търново, потвърдил неистина в писмена декларация, съставена на 

17.09.2019 г., която по силата на чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по 

пътищата се дава пред орган на властта за удостоверяване на лицето 

извършило нарушението – пред служител на сектор „Пътна полиция" при 

ОД на МВР гр. Велико Търново представил писмена декларация, че 

извършител на нарушението е друго лице –Г. С., като Г. С. не е извършил 

нарушението – престъпление по чл. 313, ал.1 пр.1 от НК, като на основание 

чл. 78а, ал. 1 от НК. Първоинстанционният съд го е освободил от 

наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба 

в размер на 1 000 лева. 

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

въззивна жалба от Т. Т. С.  

 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 133/2021 -11.00ч. 

Жалбоподатели са: Ш. М. К. (р. 1978 г.) и К. А. И. (р. 1964 г.) 

Въззиваем е: И. С. К.  

 

С присъда по НОХД № 700/2020 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимите Ш. М. К. и К… А. И. за виновни в това, че в периода 

от време от 07:00 до 07:30 ч., в гр. Велико Търново, пред сградата на ул. 

„Теодосий Търновски“ №5, причинили на И. С. К. лека телесна повреда – 

престъпление по чл. 130, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 

78а от НК първоинстанционният съд ги освободил от наказателна 

отговорност и им наложил административна наказание глоба в размер на 

1000 лв. за всеки един от тях, като ги е осъдил да заплатят солидарно на И. 

С. К. сумата от 4000 лв. за причинени неимуществени вреди по предявения 

граждански иск, сумата от 500 лв. за имуществени вреди, ведно с 

направените по делото разноски 334,61 лв. за всеки един от тях. 

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

въззивни жалби от Ш. М. К. и К. А. И. 


