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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 

7 – 13 февруари 2022 г. 

 

7 февруари 2022 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело №39/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:30ч. 

Засегнато лице: А. Ю. И. (р. 1980 г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило от съдебен орган в 

Кралство 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 10 декември 

2020 г., влязло в сила на 17 февруари 2021 г. На българската гражданка А. 

Ю. И. е наложена финансова санкция в размер на 300 евро за нарушение на 

чл. 2, параграф 1 от Нидерландския закон за задължителното образование 

от 1969 г. /като лице, което изпълнява родителски права върху 

малолетен/непълнолетен, не полагала грижи за това 

малолетният/непълнолетният да посещава редовно училището, в което е 

записан като ученик, от 05.07.2019 г. до 10.07.2019 г. /. 

 
Наказателно от общ характер дело № 343/2021 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: И. К. С. (р. 1975г.)  

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият И. К. С.  от с. Българско сливово, 

общ. Свищов, е обвинен в това, че на 07.11.2020 год. в с. Българско 

Сливово, общ. Свищов,  на ул. „Юри Гагарин" № 7, в дома си и в лек 

автомобил „Фолксваген Туран“, собственост на П. К. А., противозаконно 

държал оръдия - 4 бр. детектори на метал, за които е знаел, че са 

предназначени за търсене на археологически обекти, които не са 

регистрирани по реда на чл. 152, ал.2, вр. чл. 147. ал.6 от Закона 

културното наследство и Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011г. за 

извършване на археологически проучвания  

 

- престъпление по чл.277а, ал.7, пр. 2-ро. алтернатива трета от 

НК. 

 

9 февруари 2022 г. (сряда) 
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Наказателно от общ характер дело № 274/2021 – 10:10ч. 

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

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура 

Велико 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 

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 „Е. Г. 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. 

 

11 февруари 2022 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 376/2021 -09:30ч. 

Подсъдими по процеса са: В. Р. Д. (р. 1983г.) и Й. С. С. (р. 1987г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият В. Р. Д. е обвинен в това, че за 

времето от 12.03.2020 г. до 10.04.2020г., в гр. Велико Търново, на 

строителна площадка на ул. „Камен Зидаров", №4, в качеството си на 

технически ръководител на строителен обект „Многофункционална 

жилищна сграда - Секция №1 и Секция № 2", във връзка с извършване на 

строително - монтажни работи, не е изпълнил задълженията си, 

произтичащи от длъжностната му характеристика, като не разпоредил да 

бъдат монтирани предпазни парапети, предвидени в Плана за безопасност 

и здраве към проект за изграждане на обект „Многофункционална 

жилищна сграда - Секция № 1 Секция № 2"; не спазил правилата за 

здравословните и безопасни условия на труд и не се погрижил за здравето 
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и безопасността на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в 

съответствие с квалификацията му и с дадените от работодателя 

инструкции, в резултат на което при условията на независимо 

съпричиняване с Й. С. С., причинил смъртта на И. П. Т. от гр. Велико 

Търново  

 

- престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, във вр. с чл.163а, ал.5, вр. 

чл.163, ал.2, от закона за устройство на територията, във вр. с чл. 

40, ал.1, чл. 60, ал. 1, чл. 61 и чл. 62, ал. 1 от Наредба №2/22.03 2004г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи, с чл. 52, 

ал. 1 и 2, и чл. 199б от Наредба №7/23.09.1999г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 

работните места и при използване на работното оборудване, и с чл. 

126, т. 6 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 33 от Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд; 

 

Със същия обвинителен акт е повдигнато обвинение и срещу  Й. С. 

С., за това, че за времето от 12.03.2020г. до 11.04.2020г., в качеството си на 

координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строежа на 

строителен обект „Многофункционална жилищна сграда - Секция №1 и 

Секция №2", във връзка с извършване на строително - монтажни работи, не 

е изпълнил задълженията си,  като не осъществил контрол по спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на работните 

местна; и не изискал от техническия ръководител на обекта В. Р. Д. да 

създаде подходяща организация на работа, при която работниците и 

служителите да могат да извършват възложената им дейност, без да е 

застрашена тяхната безопасност и здраве, както и да разпореди да бъдат 

монтирани предпазни парапети, предвидени в одобрения План за 

безопасност и здраве към проект за изграждане на обект 

„Многофункционална жилищна сграда - Секция №1 и Секция №2". Й. С. 

С. не информирал работодателя „К. К." ЕООД за вземане на необходимите 

мерки за безопасност относно нарушението, допуснато от техническия 

ръководител на обект „Многофункционална жилищна сграда - Секция №1 

и Секция №2", В. Р. Д., в резултат на което при условията на независимо 

съпричиняване с В. Р. Д., причинил смъртта на И. П. Т. от гр. Велико 

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

спасяването на пострадалия 

 

- престъпление по чл. 123, ал.4, във вр. с ал. 1 от нк, във вр. с чл. 7, т. 

8 и т.11, чл. 8, т. 1 и чл.9 от Наредба №3/27.07.1998 г. за функциите 

и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в 

предприятията за организиране изпълнението на дейностите, 
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свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на 

тези рискове, и с чл. 11, т. 2 от Наредба №2/22.03 2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и с 

чл.126, т.6 от Кодекса на труда и чл. 33 от Закона за здравословни 

и безопасни условия на труд. 

 

Наказателно от общ характер дело № 446/2021 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: В. Й. А. (р. 1962 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият В. Й. А. е обвинен в това, че за времето от 

14.02.2007 г. до 13.07.2012 г. в гр. Велико Търново, при условията на 

продължавано престъпление, като посредствен извършител, чрез М. А, Й. 

– невиновно лице, в качеството на представляващ и управляващ търговско 

дружество „В.“ ООД, гр. В. Търново, избегнал установяването и 

плащането на данъчни задължения по ЗДДС и ЗКПО на „В.“ ООД, в 

особено големи размери – 73 564, 36 лв. представляващи дължим данък 

върху добавената стойност и 25 379, 37 лв. представляващи дължим 

корпоративен данък, всичко на обща стойност 98 943, 73 лв. Общо 38 пъти 

лицето потвърдило неистина в подадени от името на „В.“ ООД справки – 

декларация по ЗДДС, и 5 пъти - в годишната данъчна декларация за 

данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, 

подадена по реда на чл. 92 от ЗКПО 

 

- престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6, пр. 2, алт. 

1 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК 

 

 

 


