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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 

31 януари – 6 февруари 2022 г. 

 

31 януари 2022 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 405/2021 – 09:00ч. 

Подсъдим по процеса е: М. Д. Т. – А.(р. 1970г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимата М. Д. Т. – А. е обвинена в това, че за 

времето от 29.05.2015 г. до 15.09.2015 г. в с. Каменари, общ. Елена, обл. 

Велико Търново, в качеството на пълномощник на търговско дружество 

„Н. Б." ЕООД,  и лице, което осъществява фактически дейност и функции 

по управление на дружеството, използвала не по предназначение получени 

финансови средства в размер на 195 580,00 лв. от фондове, предоставени 

от Европейския съюз на българската държава, чрез Европейски земеделски 

фонд за развитие на селските райони, представляващи безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 311-„Разнообразяване към неземеделски 

дейности" от „Програма за развитие на селските райони" през периода 

2007-2013 г., съгласно сключен договор с Държавен фонд „Земеделие", 

които били преведени на 29.05.2015 г. по банкова сметка, за изграждането 

на къща за гости в с. Каменари, общ. Елена, обл. Велико Търново 

 

- престъпление по чл. 2546, ал. 1, предл. 2 от НК. 

 
Наказателно от общ характер дело № 204/2021 -10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: А. П. П. (р. 2000 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият А. П. П. от гр. Елена  е обвинен в това, че 

на 06.12.2017г. в гр. Елена, общ. Елена, на ул. „Стоян Михайловски" №87 

като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението 

на извършеното и да ръководи постъпките си, запалил имущество със 

значителна стойност - къща на стойност 40 772 лв., ведно с гараж на 

стойност 5384лв., /всичко на обща стойност 46 156 лева/, собственост на 

наследниците на А.Р. К. – Р. А. К., Н. А. К., М. А. Р., Х. А. К., като пожарът 

се е разпрострял и върху друго имущество със значителна стойност - къща 

на стойност 80 453 лв., ведно с гараж на стойност 6225лв., лек автомобил. 

„Сузуки Самурай" на стойност 3900 лв. и намиращите се в помещенията 

вещи на стойност 6219 лева, /всичко на обща стойност 96 797 лева/, 
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находящи се на улица „Стоян Михайловски" № 89, собственост на В. А. В. 

и С. П. Г.-Б. от гр. Елена, вследствие на което са последвали значителни 

вреди на обща стойност - 32 480 лв. /21 230 лева за имущество, находящо 

се на ул. „Стоян Михайловски" № 87 и значителни вреди за имуществото, 

находящо се на ул. „Стоян Михайловски" № 89 на стойност 11250 лева./ 

 

- престъпление по чл. 330, ал. 3 във вр. ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 във вр. 

чл. 63, ал. 1,т.ЗотНК. 

 

3 февруари 2022 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №588/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:30ч. 

Засегнато лице: И. А. А. (р. 1969 г.) 

 
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 8 октомври 2020 г., влязло 

в сила на 8 май 2021 г. На българския гражданин И. А. А. е наложена 

финансова санкция в размер на 660 евро за нарушение на чл. 10:1, 

параграф 2 от Общия митнически закон на Нидерландия /не декларирал 

пред инспектор стоки, по-конкретно 4400 къса цигари, извършвайки 

деянието със или без намерението да укрие и/или улесни укриването на 

вносно мито, дължимо по отношение на посочените стоки/. 

 

Частно наказателно дело №591/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:45ч. 

Засегнато лице: И. Д. (р. 1983 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 20 януари 2021 г., влязло 

в сила на 23 февруари 2021 г. На българския гражданин И.  Д. е наложена 

финансова санкция в размер на 128,50 евро (100 евро - парична сума, 

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

евро – парична сума за разходите по съдебното и административното 

производство, които са довели до решението) за административно 

нарушение на Закона за движение по пътищата /в качеството си на 

шофьор на камион не спазил, при скорост по-висока от 50 км/ч при 
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движение по магистрала, минималното отстояние от 50  м спрямо 

предходното превозно средство; констатирана скорост  - 87 км/ч, 

неспазена дистанция – 31 м/. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 548/2021 -10:00ч. 

Въззиваем по процеса е: Д. М. К. (р. 1979 г.) 

 

С присъда по НОХД № 518/2021 г. Районен съд – Горна Оряховица  е 

признал подсъдимия Д. М. К. за виновен в това, че в периода 04.01.2019г. 

до 08.04.2019г. в с. Нова Върбовка, общ. Стражица, в условията на 

продължавано престъпление извършил 19 деяния -  възбудил и поддържал 

заблуждения у И. Г. Р., с което причинил на И. Г. Р. и Д. И. Р. имотна вреда 

в общ размер на 9 881 лева. Д. М. К. заблудил И. Г. Р., че ще го запише на 

шофьорски курсове за любител шофьор категория „В“ в гр. Велико 

Търново при инструктор „Митака“; че следва да заплати такса на 

„Митака“, за да извърши годишен технически преглед и да сключи 

застраховка на лек автомобил марка „Роувър“; че следва да заплати на 

„Митака“ сума за закупуване на плуг, сеялки и ремарке; че следва да 

заплати сума за купуване, превоз и регистрация на трактор; че следва да 

заплати наем за престоя на трактора; че следва да плати за транспорт до с. 

Нова Върбовка на сеялка и лек автомобил марка „Ауди“; че следва да 

плати допълнително сума за осигуряване на платформа на която ще се 

транспортират сеялката и лек автомобил марка „Ауди“; че следва да плати 

допълнително за регистриране на лек автомобил, марка „Ауди“ - 

престъпление по чл. 209 ал. 1 вр. чл. 26 aл. 1 от НK.  На основание чл.209, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.373 ал.2, вр. чл.372 ал.4 от НПК, вр. 

чл.58а ал.1,вр. чл. 36 от НК първоинстанционният съд го е осъдил на две 

години и шест месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при 

първоначален „строг” режим. 

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от пострадалите 

И. Г. Р. и Д. И. Р. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 164/2021 -13:00ч. 

Въззиваем по процеса е: Й. П. С. (р. 1990 г.) 

 

С присъда по НОХД № 2396/2018 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимия Й. П. С. за невиновен в това, че на 16.12.2018 г., в 

гр. В. Търново, по ул. „Александър Стамболийски срещу № 7, управлявал 

моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан", модел 

„Алмера", с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда -1,32 

на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 

Алкотест 7410+" и го оправдал по повдигнатото обвинение за 

престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК. 



 4 

Първоинстанционният съд е признал подсъдимия Й. П. С. за 

невиновен и по другото му повдигнато обвинение - без надлежно 

разрешително по чл.73, ал.1 във връзка с чл.ЗО от Закона за контрол на 

наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови 

наркотични вещества - 0,526 грама субстанция в която се индикира 

вещество от групата на амфетамините, на стойност 15,84 лева, и го 

оправдал по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 3, 

пр. 2, алт. 1 от НК. 

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

протест на Районна прокуратура – Велико Търново. 

 

4 февруари 2022 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 461/2020 -10:30ч. 

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. 

 


