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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 януари 2022 г. 

 

12 януари 2022 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 512/2021 - 10:00ч. 

Подсъдими по процеса са: Г. С. В. (р. 1953г.), П. К. Д. (р. 1961г.), К. А. Б. 

(р. 1975г.), Й. И. С. (р. 1972г.), В. Г. А. (р. 1967г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимите Г. С. В. и П. К. Д. са обвинени в 

това, че в качеството си на заемащи длъжността Началник отдел 

„Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“ в община 

Свищов, съответно Г. С. В. в периода от 31.10.2011г. до 04.12.2017г. и П. 

К. Д. в периода от 07.12.2017г. до 01.01.2019г., въпреки задълженията си да 

контролират и координират дейността на отдела по събирането на 

общинските приходи, местните данъци и такси; да организират и 

ръководят възлагането и извършването на проверки и ревизии от 

упълномощените за това лица; да организират и ръководят обезпечаването, 

събирането и отчитането на публичните вземания в община Свищов; да 

осъществяват контрол върху дейността на органите и служителите в отдел 

„Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“ в община 

Свищов и да ги ръководят, не упражнили достатъчен контрол върху 

работата на лицата М. Б. И., К. А. Б., Й. И. С., В. Г. А. – старши инспектори 

„Приходи“ в отдел „Общински приходи“ към Дирекция „Финансови 

дейности“ в община Свищов, с което за община Свищов са настъпили 

значителни щети в общ размер на 33 916, 37 лв. - 14 802,83 лв. за периода 

от 31.10.2011г. до 04.12.2017г. и 19 113,54 лв. за периода от 07.12.2017г. до 

01.01.2019г. 

 

- престъпление по чл. 219, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

 

Със същия обвинителен акт старши инспекторите „Приходи“ в отдел 

„Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“ в община 

Свищов К. А. Б., Й. И. С., В. Г. А. са обвинени в това, че не положили 

достатъчно грижи за възложената им работа и не предприели 

необходимите действия за доброволно събиране на общински публични 

вземания на община Свищов за местни данъци и такси и лихви върху тях, 

дължими от ЕТ „Д. – Т. Т.“. Те не издали актове за установяване на 

публични вземания  на община Свищов от посочения едноличен търговец, 

представляващи основание за принудително изпълнение на общинските 
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публични вземания на община Свищов, с което допуснали същите да се 

погасят по давност и вземанията на общината били отписани по реда на чл. 

173 от ДОПК, с което за община Свищов са настъпили значителни щети в 

общ размер на 33 916, 37 лв.  

 

- престъпление по чл. 219, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

 

13 януари 2022 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №424/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:15ч. 

Засегнато лице: Г. С. (р. 1973 г.) 

 

 Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган в 

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 3 септември 2020 г., 

влязло в сила на 24 септември 2020 г. На българския гражданин Г. С. е 

наложена финансова санкция в размер на 76 евро за нарушение на Кодекса 

за движение по пътищата /шофиране с превишена скорост – разрешена 

максимална скорост – 80 км/ч, констатирана скорост – 92 км/ч/. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 559/2021 -09:30ч. 

Жалбоподатели са: И. Н. С. (р. 1985 г.) и “В.” ООД 

 

С присъда по НОХД № 155/2021 г. Районен съд – Павликени е 

признал подсъдимия И. Н. С. за виновен в това, че на 23.01.2019 год. в 

землището на с. Мусина, община Павликени, на третокласен път № 303, 

км. 52, при управление на МПС – т.а. „Ситроен Джъмпер“, собственост на 

„В.“ ООД гр. Русе, нарушил правилата за движение по пътищата, 

регламентирани в чл.42, ал.2, т.2 и чл.20, ал.2 от ЗДвП. При наличие на 

ограничена от релефа на местността видимост, при движение по 

вертикална крива, той предприел маневра „изпреварване“, навлязъл в 

насрещната пътна лента и създал опасност за движещото се по нея МПС 

т.а. „Опел Корса“. И. Н. С. не избрал скорост на движение съобразена с 

релефа на местността и конкретните условия на видимост, за да бъде в 

състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, не намалил 

скоростта, не се прибрал в своята пътна лента и не спрял ППС при 

възникнала опасност за движението. В резултат на това причинил 

значителни имуществени вреди в общ размер на 9 136лв., от които на т.а. 

„Опел Корса“ в размер на 4 512 лв., и на т.а. „Ситроен Джъмпер“ - в размер 

на 4 624 лв. Първоинстанционният съд го признал за невиновен и го 

оправдавал за разликата до размер на вредите от общо 11 420лв. На 
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основание чл.343, ал.1, буква „а“ от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК 

Съдът му наложил наказание „пробация“ за срок от шест месеца. На 

основание чл.343г от НК Районен съд – Павликени е лишил И. Н. С.  от 

право да управлява МПС за срок от десет месеца, считано от влизане на 

присъдата в сила. 

Първоинстанционният съд е осъдил И. Н. С. да заплати на „В.“ ООД 

гр. Русе сумата от 4 624 лв. за имуществени вреди, представляваща 

стойността на щетите по собственото на „В.“ ООД гр. Русе МПС -  т.а. 

„Ситроен Джъмпер“,  нанесени при настъпилото ПТП, ведно със законната 

лихва от предявяване на иска в Съда, като отхвърлил иска за разликата до 

5780 лв.  като неоснователен и недоказан. 

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

въззивни жалби от И. Н. С. и „В.“ ООД гр. Русе. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 237/2021 -10:00ч. 

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. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 439/2021 -10:30ч. 

Жалбоподател по делото е: К. Г. К. (р. 1979 г.) 

 

С присъда по НОХД № 331/2020 г. Районен съд – Павликени  е 

признал подсъдимия К. Г. К. от гр. Бяла черква за виновен в това, че на 

19.02.2019 г. в гр. Бяла Черква противозаконно пречил на органи на власт - 
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младши полицейски инспектори при Районно управление - Павликени, да 

изпълнят задълженията си по опазване на обществения ред и превенция на 

престъпността, като не се подчинил на дадените полицейски 

разпореждания - да спре силно звучаща музика и оказал съпротива при 

задържане чрез блъскане, обиди и закани спрямо служителите - 

престъпление по чл.270. ал.1 от НК. Първоинстанционният съд му е 

наложил наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с 

тригодишен изпитателен срок по чл.66 от НК. 

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

въззивна жалба на К. Г. К. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 564/2021 -11:00ч. 

Жалбоподател по делото е: А. Т. И. (р. 1995 г.) 

 

С присъда по НОХД № 193/2020 г. Районен съд – Павликени  е 

признал подсъдимия А. Т. И. за виновен в това, че на 25.06.2019г. в гр. 

Павликени без надлежно разрешително държал високорискови наркотични 

вещества и перкурсори  - коноп/канабис/марихуана с обща стойност 

1193,60 лв. На основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, във връзка с 

Приложение 1 към чл.3, ал. 2 от ЗКНВП, във връзка с чл. 36 и чл. 54 от НК 

първоинстанционният съд му наложил наказание „лишаване от свобода“ за 

срок от една година и шест месеца и глоба в размер на 3000 лв. в полза на 

Държавата, На основание чл. 66 от НК Районен съд – Павликени е отложил 

изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за 

срок от три години и шест месеца, считано от влизане на присъдата в сила.  

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

въззивна жалба на А. Т. И. 

 

14 януари 2022 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 544/2021 - 10:00ч. 

Подсъдими по процеса е: Ц. И. П. (р. 1968 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

10.10.2020г. в гр.В.Търново, при условията на продължавано 

престъпление, без съгласието на Г. С. С. в качеството му на титуляр, 

използвал данни от платежен инструмент, а именно РIN кода на дебитната 

му карта и самия платежен инструмент, и в резултат на това от сметката му 

чрез АТМ устройство на три пъти изтеглил общо сумата от 850 лева  

 

- престъпление по чл. 249, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1, от НК. 


