
 1 

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 

24 – 30 януари 2022 г. 

 

25 януари 2022 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 544/2021 - 10:30ч. 

Подсъдим 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. 

 

26 януари 2022 г. (сряда) 
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 „С. А. Д. Б." 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 

данъчни задължения в големи размери - 7984,70 лв. - данък върху доходите 

на физическите лица по ЗДДФЛ, за дружеството „С. А. Д. Б." ЕООД. 
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- престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1,т. 2 във вр. с чл. 26 от НК. 

 

27 януари 2022 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 562/2021 - 09:30ч. 

Жалбоподател по делото е: Р. Б. Г. (р. 1983 г.) 

Въззиваем е: Д. П. И. (р. 1982 г.) 

 

С присъда по НОХД № 1466/2020 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимия Д. П. И. за невиновен в това, че в периода от 

началото на месец септември 2019 г. до края на месец октомври 2019 г. в 

гр. Велико Търново в условията на продължавано престъпление се заканил 

с убийство на Р. Б. Г., като това заканване би могло да възбуди 

основателен страх от осъществяването му.  

На основание чл.304 от НПК го първоинстанционният съд го 

оправдал по повдигнатото обвинение по чл.144, ал.3, пр.1, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК, и отхвърлил предявеният от Р. Б. Г. граждански иск 

против подсъдимия Д. П. И. за сумата от 5000 лева, представляваща 

обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на деянието 

му ведно с лихвата за забава, считано от 23.09.2019 г. до окончателното 

изплащане, като неоснователен и недоказан. 

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от Р. Б. Г. и 

протест на Районна прокуратура – Велико Търново. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 403/2021 - 10:00ч. 

Жалбоподател по делото е: Т. А. Т. (р. 1971 г.) 

 

С присъда по НОХД № 1684/2020 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимия Т. А. Т. за виновен в това, че на 11.06.2018 год. в гр. 

В.Търново. по улиците „Иларион Драгостинов“, „Георги Живков“ и 

„Филип Симидов“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил 

марка „Киа", с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а 

именно 2,15 на хиляда, установено по надлежния ред с химическо 

изследване на кръвна проба за определяне на концентрация на алкохол в 

кръвта,. На основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.54 и чл.36 от НК, 

първоинстанционният съд го осъдил на една година и десет месеца 

лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим и 

глоба в размер на 500лв. На осн. чл.343г, вр. чл.343б. ал.1. вр. чл.37. ал.1. 

т.7 от НК, Районен съд – Велико Търново е лишил Т. А. Т. от право да 

управлява МПС за срок от три години. 

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от Т. А. Т., като 

подсъдимият обжалва присъдата в частта, относно размера на наложеното 

наказание лишаване от свобода за срок от една година и десет месеца. 
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Въззивно наказателно от общ характер дело № 594/2021 - 10:00ч. 

Жалбоподатели по делото са: М. Р. С. (р. 1980 г.) и В. Р. С. (р. 1987 г.) 

 

С присъда по НОХД № 1671/2020 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимите  М. Р. С. и В. Р. С. за виновни в това, че на 

13.09.2019 г. в землището на гр. Дебелец, общ. В. Търново, в съучастие, 

като извършители, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите, държали високорискови 

наркотични вещества - коноп /марихуана/ на обща стойност 4253.44 лева. 

На основание чл. 354а, ал. 3, пр. 2, алт. 1, т. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, 

чл.36 и чл.54 от НК първоинстанционият съд наложил на всеки един от тях 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и глоба в размер 

на 2000 лв., като на основание чл.66, ал.1 от НК отложил изтърпяването на 

наложените наказания „лишаване от свобода“ за срок от три години. 

Делото е образувано въз основа на въззивни жалба от М. Р. С. и В. Р. 

С., както и на протест на Районна прокуратура – Велико Търново. 


