
 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 

7 – 13 март 2022 г. 

 

7 март 2022 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 512/2021 - 09:30ч. 

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. 

 

10 март 2022 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 548/2021 -09:30ч. 

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 сума 

на „Митака“ 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 сума 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. 

 

Частно наказателно дело №70/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 10:50ч. 

Засегнато лице: Г. Г. Г. (р. 1975 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, 
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изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и 

решения за налагане на финансови санкции, постановено на 24 юни 2020 

г., влязло в сила на 22 август 2020 г. На българския гражданин Г. Г. Г. е 

наложена финансова санкция в размер на 80 евро за нарушение на 

Правилника за движение по пътищата, разпоредбите за времетраенето на 

управлението и почивката на МПС, както и разпоредбите относно опасни 

товари /в качеството си на собственик на МПС пропуснала да предостави 

информация, в регламентирания от закона срок, кой е управлявал и 

паркирал посоченото МПС в посочения ден и час /. 

 

11 март 2022 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 14/2022 - 10:00ч. 

Подсъдим по процеса e: И. Н. И. (р. 1967 г.)  
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

14.07.2018 г. на първокласен път 1-4, при км. 114+80°, на територията на 

област Велико Търново, в пътен участък със зона на действие на пътен 

знак „В26" „Забранено е движението със скорост, по-висока от 60 км/ч" 

при управление на моторно превозно средство - специален автомобил 

„Мерцедес 11017", собственост на „Б." ООД гр.София, нарушил правилата 

за движение по пътищата, а именно: чл. 20, ал. 2, изр.2 от ЗДвП - 

„Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да 

спрат, когато възникне опасност за движението." и чл. 21, ал.2 вр. ал. 1 от 

ЗДвП, вр. с чл.47, ал.З от ППЗДвП - „Когато стойността на скоростта, 

която не трябва да се превишава е различна от посочената в ал.1, това се 

сигнализира с пътен знак". Подсъдимият се движил със скорост от 76 км/ч. 

и нереагирал за спиране към момента на спукване на предна лява гума, 

вследствие на което допуснал пътно-транспортно произшествие с автобус 

марка „Мерцедес 313 ЦДИ", собственост на ЕТ „А.-91 ВД – В. А." 

управляван от Р. И. Р. от гр. Видин. В следствие на това той причинил по 

непредпазливост смърт на едно лице – К. Т. К. (р. 1968 г.), както и телесна 

повреда на едно лице - средна телесна повреда на М. Т. С., пътник в 

автобуса, изразяваща се в закрито вътреставно счупване на лява мишнична 

кост, причинило трайно затруднение на движението ляв горен крайник, със 

срок на лечение и възстановяване не по-малко от осем месеца 

 

- престъпление по чл.343, ал.4, във ал.З, б.„б", пр.1, вр. с ал.1, б." б" и 

б."в" във вр. с 342, ал.1, пред.З от НК във вр. чл. 20, ал. 2, изр.2 от ЗДвП и 

чл. 21, ал.2 вр. ал.1 от ЗДвП във вр. чл.47, ал.З от ППЗДвП. 


