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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 

17 – 23 януари 2022 г. 

 

18 януари 2022 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 399/2021 - 09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: Ф. С. С. (р. 1986 г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимата Ф. С. С. е обвинена в това, че на 

дата 14.06.2016 г. в село Царски извор, община Стражица, отнела от 

владението на малолетното лице М. Н. Е., лотариен билет от играта 

„БИНГО ЛОТО" на „Националната лотария", организирана от „Ню Геймс" 

АД гр. София, представляващ ценна книга на приносител с номинал от 250 

000 лева, собственост на Н. Е. Й. от с. Царски извор, общ. Стражица, с 

намерение притовозаконно да го присвои, като употребила за това сила, 

изразяваща се в насилствено дърпане на лотарийния билет от ръцете на 

пострадалия М. Н. Е.  

 

- престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 1, вр. чл. 198, ал. 1 от НК. 

 

19 януари 2022 г. (сряда) 
Частно наказателно дело №16/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:00ч. 

Засегнато лице: И. А. И. (р. 1998 г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган в 

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 12 юли 2021 

г., влязло в сила на 4 август 2021 г. На българския гражданин И. А. И. е 

наложена финансова санкция в размер на 255 евро за нарушение на 

Правилника за движение по пътищата /не предоставил информация в 

законоустановения срок за водача, управлявал МПС – негова собственост, 

по време на извършваше на нарушение – превишаване на максимално 

допустимата скоростта в населено място с 24 км/ч /. 

 
Частно наказателно дело №419/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:30ч. 
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Засегнато лице: М. Ш. М. (р. 1997 г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен 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 4 февруари 2021 г., влязло 

в сила на 18 март 2021 г. На българския гражданин М. Ш. М. е наложена 

финансова санкция в размер на 240 евро за нарушение на Кодекса за 

движение по пътищата /неспиране при червен светофар/. 

 

Наказателно от общ характер дело №546/2021 - 09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: Е. Д. Е. (р. 1970 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, за което не бил придобил правоспособност, по 

непредпазливост причинил смъртта на В. К. И., настъпила на 29.02.2012 г. 

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, Е. 

Д. Е. 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, с което нарушил редица разпоредби - преди да започване 

маневра движение напред не се убедил, че няма да създаде опасност за 

намиращия се пред мотокара В. К. И.; управлявал мотокара с вдигната 

кофа; не се погрижил за здравето и безопасността на В. К. И., в 

съответствие с квалификацията си и дадените от работодателя инструкции; 

не избрал начина за извършване на разтоварване на чувалите с въглища 

така, че да осигури предотвратяване риска за безопасността и здравето на 

В. К. И. чрез спазване на необходимото разстояние за безопасност между 

мотокара от ремаркето 

 

 - 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 
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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. 

 

Частно наказателно дело №387/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:40ч. 

Засегнато лице: В. В. М. (р. 1976 г.) 

 

 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 10 ноември 2020 г., влязло 

в сила на 8 декември 2020 г. На българския гражданин В. В. М.  е наложена 

финансова санкция в размер на 98,50 евро /70 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 административно 

нарушение на Закона за уличното движение  /като шофьор на товарен 

камион превишил допустимата максимална скорост извън населени 

места със 17 км/ч / допустима скорост – 60 км/ч, констатирана скорост – 

77 км/ч/. 

 

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. 

 

20 януари 2022 г. (четвъртък) 
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Въззивно административно наказателно дело № 574/2021 -10:00ч. 

Жалбоподател е: Р. Х. И. (р. 1995г.) 

 

С присъда по НАХД № 853/2021 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимата Р. Х. И. от гр. Велико Търново за виновна в това, че в 

това, че на 12.04.2018 г. в гр. Велико Търново, потвърдила неистина в 

писмена декларация, 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 тя представила писмена 

декларация с данни за лицето Д. Й. като извършител на нарушението 

/шофиране със скорост от 105км/ч, при специално ограничение от 60 

км/ч/ - престъпление по чл. 313, ал. 1, пр. 1 от НК. На основание чл. 78А от 

НК първоинстационният съд я е освободил от наказателна отговорност, 

като й наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лв. 

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от Р. Х. И. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 568/2021 -10:00ч. 

Жалбоподател е: Н. Г. Б. (р. 1984 г.) 

 

С присъда по НОХД № 577/2020 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимата Н. Г. Б. за виновна в това, че на 02.06.2014г. в гр. 

София, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като 

съизвършител с Й. С. П. - подбудител и помагач, който умишлено я 

склонил и я улеснил, съзнателно ползвала неистински документи пред 

служител на „Служба по вписванията – Търговски регистър“. На 

основание чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 

36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б „б“, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т.  от НК 

първоинстанционният съд е осъдил Наталия Г. Б. на пробация за срок от 

шест месеца, а на основание чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. 

чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б „б“, вр. чл. 42с, ал. 2, т. 1 и т. 2 

от НК я е осъдил на пробация за срок от шест месеца. 

Районен съд – Велико Търново е признал Н. Г. Б. за виновна в това, 

че за времето от 02.06.2014г. до 11.06.2014г. в гр. София и гр. Велико 

Търново при условията на продължавано престъпление с две деяния като 

извършител и в съучастие с Й. С. П. - подбудител и помагач, умишлено я 

склонил и я улеснил като съставил и й предоставил неистински официални 

и частни документи, послужили й като основание за вписването й в 

„Търговски регистър“ като управител на „И. Б.“ ЕООД с цел да набави за 

себе си, за Й. С. П. и „К. Б.“ ЕООД имотни облаги. Н. Г. Б. възбудила и 

поддържала заблуждение у служители на длъжности „старши специалист 

обслужване“ и „мениджър клиенти“ в „Си Банк“ ЕАД, клон Велико 

Търново, че е нов легитимен управител на „И. Б“ ЕООД и че има право да 
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нареди паричен превод от сметка на дружеството към сметка на „К. Б.“ 

ЕООД, както и да изтегли в брой от сметката на дружеството сумата от 

1000 лв., с което причинила имотна вреда на „И. Б“ ЕООД в размер на 

881 800 лв., като измамата е в особено големи размери и представлява 

особено тежък случай. На основание чл. 211, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, 

ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК 

първоинстанционният съд е осъдил Н. Г. Б. на две години „лишаване от 

свобода“. 

На основания чл. 23 от НК Районен съд – Велико Търново е 

определил едно общо наказание измежду наложените за всяко едно от 

деянията, а именно най-тежкото от тях в размер на две години „лишаване 

от свобода“, които да изтърпи при първоначално общ режим.  

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от подсъдимата Н. 

Г. Б. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 453/2021 -10:30ч. 

Жалбоподател е: Г. С. Д. (р.1983г.)  

 

 С присъда по НОХД 7/2020г., Районен съд – Свищов е признал 

подсъдимия Г. С. Д. за виновен в това, че на 07.05.2019 г. в с. Козловец, 

общ. Свищов, и на 08.05.2019 г. в гр. Свищов, действайки при условията на 

опасен рецидив, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, 

чрез провеждане на множество телефонни разговори, е възбудил и 

поддържал заблуждение у Е. М. Ф. от град Свищов, че се обажда синът й 

Т. А. Ф., че същият се намира в затруднено положение, защото дължи пари 

на „много опасен човек“ и че тя трябва да му зареди ваучер на стойност 15 

лева от мобилен оператор и да преведе по банкова сметка сума в размер на 

500 лв. С това й причинил имотна вреда в размер на 500 лв., като опитът 

му останал недовършен по независими от дееца причини. На основание чл. 

211, пред. 2-ро, вр. чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 29, ал. 1, б „а“ и б „б“, във вр. с 

чл. 18, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 54 и чл. 36 от НК първоинстанционният 

съд го е осъдил на три години и шест месеца лишаване от свобода, като на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б „б“ от ЗИНЗС е определил първоначален 

строг режим. 

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба на Г. С. Д. 

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 300/2021 -11:00ч. 

Жалбоподател е: О. А. К. (р. 1981 г.) 

Въззиваем е: Е. Ц. Р. (р. 1996 г.) 

 

С присъда по НОХД № 746/2020 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимия О. А. К. за виновен в това, че на 28.05.2020 г. в гр. 

Стражица, влязъл в чуждо жилище - апартамент, собственост на Е. Ц. Р., 
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като ударил силно входната врата с крак и тяло; повредил противозаконно 

брава и областта около бравата на входната врата; противозаконно 

унищожил стъкло на вратата на хола в същия апартамент, с което 

причинил имуществена вреда на обща стойност 50,92 лв., както и че 

причинил на Е. Ц. Р. лека телесна повреда. 

На основание чл. 23, ал. 1 от НК първоинстанционния съд е 

определил едно общо наказание, най - тежкото измежду наложените, а 

именно пробация за срок от шест месеца. О. А. К. е осъден да заплати на Е. 

Ц. Р. сумата от 50,92 лв, представляваща обезщетение за претърпени 

имуществени вреди, и 1000 лв., представляващи обезщетение за 

претърпени неимуществени вреди от причинените телесни увреждания, 

изразяващи се в болки и страдания.  

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

въззивна жалба от подсъдимия. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 460/2021 -11:00ч. 

Жалбоподател е: Г. Д. Н. (р. 1973г.) 

 

С присъда по НОХД № 893/2020 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия Г. Д. Н. за виновен в това, че на 29.09.2017г. в гр. 

Велико Търново, ул. „Магистрална“, умишлено, чрез привеждане на 

движение на лек автомобил „Рено Лагуна“, блъснал с предната дясна част 

на автомобила, В. П. Р. – началник сектор „КП“ при РУ – В. Търново, при 

и по повод изпълнението на службата му, с което му причинил лека 

телесна повреда, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК. На основание 

чл. 132, ал. 2, пр. 4, т. 3, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 54 и чл. 36 от НК 

първоинстанционният съд го е осъдил на „лишаване от свобода“ за срок от 

една година и шест месеца, като на основание чл. 66, чл. 1 от НК е отложил 

изпълнението на така наложеното наказание за срок от четири години. 

Районен съд – Велико Търново е признал Г. Д. Н. за виновен и в това, 

че на 29.09.2017г., в гр. Велико Търново, на ул. „Магистрална“ 

противозаконно попречил на органи на властта – служители на РУ – В. 

Търново и ОД на МВР – В. Търново да изпълнят задълженията си, поради 

което и на основание чл. 270, ал. 1, вр. чл. 54 и чл. 36 от НК го е осъдил на 

„лишаване от свобода“ за срок от една година. На основание чл. 66, ал.1 от 

НК първоинстанционният съд е отложил изпълнението на така наложеното 

наказание за срок от четири години. На основание чл. 23, ал. 1 от НК е 

определил едно общо наказание за извършените от Г. Д. Н. престъпления, 

а именно „лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца, 

изпълнението на което на основание чл. 66 е отложил за срок от 4 години. 

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

въззивна жалба от подсъдимия. 
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Въззивно административно наказателно дело № 587/2021 -11:00ч. 

Жалбоподател е: Б. И. Б. (р. 1964г.) 

 

С присъда по АНД № 162/2021 г. Районен съд – Павликени  е 

признал подсъдимия Б. И. Б. за виновен в това, че на 13.08.2020 год. около 

09:00 часа на общински път III- 405 (с. Дъскот – гр. Павликени), след 

изхода на селото в посока гр. Павликени, управлявайки велосипед със 

скорост 19,4 км./ч. в лява северна пътна лента за движение в посока гр. 

Павликени, блъснал пресичащата пътното платно пешеходка Ц. Д. П. от с. 

Дъскот, община Павликени, с което по непредпазливост й причинил 

средна телесна повреда, изразяваща се в закрито счупване на шийката на 

бедрената кост, с последвала оперативна интервенция, довело до трайно 

затрудняване на опорно-двигателната функция на долния десен крайник да 

извършва активна дейност за срок около десет месеца при правилен 

възстановителен – оздравителен процес. На основание чл.133, пр.2, вр. с 

чл.129, ал.2, пр.2, алт2 от НК, във вр. с чл.78а от НК и по реда на чл. 375 и 

сл. от НПК първоинстанционният съд е освободил лицето от наказателна 

отговорност по воденото срещу него досъдебно производство и му 

наложил наказание по административен ред „Глоба“ в размер на 1000 лева 

вносима по сметката на РС – Павликени в полза на държавата. 

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от подсъдимия Б. 

И. Б. 

 

21 януари 2022 г. (петък) 
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 обвиненa 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 

 


