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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 

12 – 18 юли 2021 г. 

 

12 юли 2021 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело №337/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.30ч. 

Засегнато лице: М. Х. С. (р. 1993г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган в 

ФР 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 9 ноември 2020 г., влязло 

в сила на 17 декември 2020 г. На българския гражданин М. Х. С. е 

наложена финансова санкция в общ размер 108, 50 евро /80 евро - парична 

сума, която е наложена с решението за осъждане за престъпление; и 28,50 

евро – парична сума за разходите по съдебното и административното 

производство, които са довели до решението/  за нарушение на 

Правилника за движение по пътищата /като водач на лек автомобил 

превишил максимално допустимата скорост извън населени места с 2 

км/ч – допустима скорост 100 км/ч, установена скорост 129 км/ч/. 

 

Наказателно от общ характер дело № 317/2021 – 10:00ч. 

Подсъдими по процеса са: П. М. П. (р. 2001 г.) и К. М. Т. (р. 1998 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимите П. М. П. и К. М. Т. са обвинени в това, че за 

времето от 01:42 ч. до 14:53 ч. на 25.01.2020 г. в гр. Велико Търново, в 

съучастие като съизвършители използвали данни от платежен инструмент 

- банкова дебитна карта „ДСК МАКС" с безконтактна функционалност, без 

съгласието на титуляря К. А. Г., като посредством смартфон iPhone - 7 

направили депозити от сметка с титуляр К. А. Г. и извършили онлайн 

залагания. За времето от 01:42 ч. до 02:016 ч. на 25.01.2020 г. на четири 

пъти двамата направили депозити и извършили онлайн залагания в онлайн 

казинa GBR ONCHN IOM STARS чрез PockerStars.BG и WINBET.BG на 

обща размер на 190 лева. За времето от 05:07 ч. до 14:53 ч. П. М. П. на 

шест пъти сам направил депозити и извършил онлайн залагания в онлайн 

казина GBR ONCHN IOM STARS чрез PockerStars.BG и WINBET. BG на 

обща стойност 70 лева, или общо 260 лева 
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- престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК. 

 
Наказателно от общ характер дело № 335/2021 – 13:30ч. 

Подсъдим по процеса e: И. Ц. Н. (р. 1986 г.) 

 
Делото е образувано въз основа на внесено от ВТОП споразумение, с 

което подсъдимият И. Ц. Н. се признава за виновен в това, че на 

03.02.2020г., в гр. Лясковец, в обитаваното от него жилище на ул. „Пролет" 

№ 13, без надлежно разрешително по чл. 32, ал. 1 вр. чл. 30, ал. 1, вр. чл. 3 , 

ал. 2, т. 1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, 

държал с цел разпространение високорискови  наркотични вещества - 

метамфетамин и ефедрин/псевдоефедрин с нетно тегло 8, 505 гр., с обща 

стойност на метамфетамина 221,70 лв  

 

- престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 4, алт. 1 от НК, вр. чл. 32, 

ал.1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, вр. 

Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране 

на растенията и веществата като наркотични и чл.З, ал. 4 от Закона за 

контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, в списъка на 

Категория 1, на Регламент на ЕС № 273/ 2004г., изменен с Решение 

1258/2013г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. 

 

13 юли 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 245/2021 – 09:30ч. 

Подсъдим по процеса e: С. А. Д. (р. 1975 г.) 

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият С. А. Д. е обвинен в това, че в периода от 

04.05.2015г. до 25.01.2016г. включително, в гр. Велико Търново, в 

качеството на пълномощник на „СИ АЙ ДИ БИЛДИНГ" ЕООД,  

упълномощен от управителя на дружеството – В. Г. С., при условията на 

продължавано престъпление укрил за дружеството задължителни 

осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и за здравно 

осигуряване в особено големи размери - 26 574,78лв. 

 

- престъпление по чл.255б ал.З вр. с ал.1 т.1, 2 и 3, вр. с чл.26 , ал.1 

от НК 

 

С. А. Д. е обвинен и в това, че в периода от 01.05.2015г. до 

24.02.2016г. включително, в гр. Велико Търново, при условията на 

продължавано престъпление избегнал установяването и плащането на 
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данъчни задължения в големи размери - 7984,70 лв. - данък върху доходите 

на физическите лица по ЗДДФЛ, за дружеството „СИ АЙ ДИ БИЛДИНГ" 

ЕООД. 

 

- престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1,т. 2 във вр. с чл. 26 от НК. 

 
Наказателно от общ характер дело № 265/2021 – 09:30ч. 

Подсъдим по процеса e: Й. Б. Й. (р. 1946 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият Й. Б. Й. е обвинен в това, че на 06.09.2019г., 

на третокласен път, между гр. Павликени и с. Батак, общ. Павликени, при 

управление на МПС - лек автомобил „Опел Корса", движейки се в посока 

с. Батак, нарушил правилата за движение по пътищата по чл. 16, ал.1, т. 1 

от ЗДвП, като на пътно платно с двупосочно движение напуснал 

полагащата му се пътна лента за движение и без причина - за заобикаляне 

или изпреварване, навлязъл в лентата за насрещно движение, при което 

настъпил сблъсък с насрещно движещо се МПС - товарен автомобил 

„Фиат Ду като", управляван от Р. К. И. от гр. Свищов, в резултат на което 

по непредпазливост причинил смъртта на съпругата си Й. Ц. Й. от с. Батак, 

пътуваща в лекия автомобил „Опел Корса"  

 

- престъпление по чл.343, ал.1, б."В", вр. чл.342, ал.1, пр.З-о, алт.2-а, 

от НК, във вр. с чл.16, ал.1, от ЗДвП. 

 

Наказателно от общ характер дело № 274/2021 – 10:00ч. 

Подсъдим по процеса e: Я. Х. Я. (р. 1956 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура 

В. Търново, с който подсъдимият Я. Х. Я. е обвинен в това, че за времето 

от 01.12.2009 г. до 14.03.2012 г. в град Велико Търново и град София, при 

условията на продължавано престъпление, на 30 пъти получил без правно 

основание чуждо движимо имущество - парична сума в общ размер на 1 

125784,66 лева, собственост на Великотърновски университет „Свети 

Свети Кирил и Методий", гр. Велико Търново, с намерение да я присвои, 

чрез използване на документи с невярно съдържание - 33 броя Акт 

Образец № 19 за установяване завършването и заплащането на натурални 

видове строителни и монтажни работи на обект „Корпус 5 на 

Великотърновски университет", пред П. А. Л. и Н. Г. М., в качеството им 

съответно на „ректор" и „главен счетоводител" на ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий", за да се удостоверят неверни обстоятелства относно 

количеството и/или стойността на извършените строително-монтажни 

работи при изпълнението на договор с предмет „Изпълнение на 
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инженеринг, включващ проектиране и извършване на строително-

монтажни работи на Корупс 5 на Великотърновски университет „Свети 

Свети Кирил И Методий", сключен между ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий" и „ЕНЕРДЖИ ГРУП 2003" ЕООД, гр. София. Получената без 

правно основание сума 1 125 784,66 лева е в особено големи размери и 

случаят е особено тежък 

 

- престъпление по чл. 212, ал. 5 във вр. с ал. 1 , вр. чл. 26, ал. 1 от НК 

и не са налице основания за прекратяване на наказателното 

производство. 

 

14 юли 2021 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 205/2021 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: М. В. С. (р. 1963 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимата М. В. С.  от гр. Велико Търново  е обвиненa 

в това, че на 27.05.2019 г., в град Велико Търново, чрез АТМ устройство, 

находящо се в град Велико Търново, използвала платежен инструмент - 

дебитна карта, издадена на името на Д. Г. Д.,  като без съгласието на 

титуляра изтеглила сумата от 400 лева 

 

- престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. 

 

Наказателно от общ характер дело № 312/2021 -14.00ч. 

Подсъдим по процеса е: С. И. Р. (р. 1963 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият С. И. Р.  е обвинен в това, че на 17.12.2019 

г. в село Батак, общ.Павликени, ул. „Първа", срещу номер 26, при 

управление на моторно превозно средство - лек автомобил „ВАЗ 21013", 

нарушил правилата за движение по пътищата, предвидени в чл. 5, ал.2, т.1 

и чл. 20, ал.2 от Закона за движение по пътищата, като не проявил 

дължимите внимание и предпазливост към пешеходците като уязвими 

участници в движението, като не избрал скорост за движение, която да е 

съобразена с атмосферните условия, с релефа на местността и с 

конкретните условия на видимост, и да му осигури възможност да спре 

пред всяко предвидимо препятствие, и като не намалил скоростта на 

движение и не спрял при възникнала опасност за движението-навлизането 

на пешеходец в платното за движение, в резултат на което по 

непредпазливост причинил смъртта на Р. К. П. от село Батак, общ. 

Павликени, като след деянието е направил всичко зависещо от него за 

оказване помощ на пострадалата П. 
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- престъпление по чл. 343а, ал.1, б. „б", във връзка с чл. 343, ал. 1, 

б."в", във връзка с чл. 343, ал.1, във вр. с чл.342, ал.1 от НК, във вр. чл. 5, 

ал.2, т.1 и чл. 20, ал.2 на ЗДвП. 


