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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 

14 – 20 март 2022 г. 

 

14 март 2022 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 26/2022 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: В. С. М. (р. 1986 г.)  

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият В. С. М. е обвинен в това, че 20.04.2019г. в 

с. Камен, общ. Стражица, действайки в условията на опасен рецидив, 

лично и чрез посредственото извършителство на малолетния А. С. М., 

отнел чужди движими вещи - 2 броя мобилни телефони марка „Нокиа", 2 

броя дамски чанти, 1 брой мъжка чантичка, 1 брой дамско портмоне и 1 

брой портфейл - всички на стойност 164.10 лева и парична сума в размер 

на 130 лева, всичко на обща стойност 294.10 лева, от владението на 

собственика им Ф. А. И. с намерение противозаконно да ги присвои, като 

употребил за това сила, изразяваща се в дърпане, блъскане и нанасяне на 

удари с ръка на Ф. А. И. и М. Г. А.  
 

- по чл. 199, ал.1, т.4, вр. чл. 198, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. „а" и „б" от 

НК. 

 

15 март 2022 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 205/2021 -10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: М. В. С. (р. 1963 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимата М. В. С.  от гр. Велико Търново  е обвиненa 

в това, че на 27.05.2019 г., в град Велико Търново, чрез АТМ устройство, 

находящо се в град Велико Търново, използвала платежен инструмент - 

дебитна карта, издадена на името на Д. Г. Д.,  като без съгласието на 

титуляра изтеглила сумата от 400 лева 

 

- престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. 

 

16 март 2022 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 245/2021 – 09:30ч. 

Подсъдим по процеса e: С. А. Д. (р. 1975 г.) 
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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. 

 

- престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1,т. 2 във вр. с чл. 26 от НК. 

 
Наказателно от общ характер дело № 17/2022 -10:30ч. 

Подсъдим по процеса е: Д. И. П. (р. 1981 г.)  

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимата Д. И. П. е обвинена в това, че в 

периода от 04.09.2019 г. до 05.09.2019 г. в град Велико Търново, при 

условията на продължавано престъпление, лично използвала платежен 

инструмент - банкова карта, без съгласието на титуляря М. Т. П. от гр. 

Велико Търново, като извършила седем успешни транзакции от различни 

терминали, на обща стойност 173,94 лева, като със средствата закупила 

обувки, хранителни стоки и стоки за бита от различни търговски обекти в 

МОЛ Велико Търново 

 

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

 

17 март 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 
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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 № 45/2022 - 10:00ч. 

Въззиваеми по процеса са: И. Г. М. (р. 1985 г.), Г. Н. Й. (р. 1968 г.) и В. Н. 

Ф. (р. 1979 г.) 

 
С присъда по НОХД № 74/2021 г. Районен съд – Павликени  е 

признал подсъдимите И. Г. М., Г. Н. Й. и В. Н. Ф. за виновни в това, че 

07.10.2011 г. в гр. Братислава, Словакия, при условията на посредствено 

извършителство с малолетната Д. А. Ф. и в съучастие помежду си, отнели 

от владението на Е. Н. от гр. Братислава, без нейно съгласие, с намерение 

противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – 14 броя златни 

синджири и 4 броя сребърни синджири на обща стойност 4502 евро, с 

левова равностойност 8805,15 лв., собственост на Д. А. от гр. Братислава.  

На основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. 

чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК 

първоинстанционият съд е наложил на И. Г. М. наказание лишаване от 

свобода за срок от шест месеца при първоначален строг режим. 

На основание чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 36 и 

чл.55, ал.1, т.2, буква „б“ от НК Районен съд – Павликени е наложил на Г. 

Н. Й. наказание „Пробация“ за срок от шест месеца. 

На основание чл.196,ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. 

„а“ и „б“, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл.36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК 

първоинстанционният съд е наложил на В. Н. Ф. наказание лишаване от 

свобода за срок от шест месеца, при първоначален строг режим. 

Делото е образувано въз основа на протест на Териториално 

поделение – Павликени при Районна прокуратура – Велико Търново. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 571/2021 - 10:30ч. 

Въззиваем по процеса е: Л. С. Д. (р. 1985 г.) 
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С присъда по НОХД № 135/2021 г. Районен съд – Свищов  е признал 

подсъдимия Л. С. Д. за невиновен в това, че на 17.04.2020 г., в с. Горна 

Студена, общ. Свищов противозаконно пречил на орган на властта – 

„младши автоконтрольори ” в група „Охранителна полиция“, Районно 

управление – Свищов при Областна дирекция на МВР –Велико Търново да 

изпълнят задълженията си по опазване на обществения ред и осигуряване 

безопасността на движението по пътищата в Република България, 

регламентирани в чл. 14, ал. 1 от Закона за министерството на вътрешните 

работи. При управление на мотоциклет „Кавазаки“ без поставена 

регистрационна табела Л. С. Д. не спрял управлявания от него мотоциклет 

при показване на стоп-палка от мл. автоконтрольор и след разпореждания 

да спре, чрез подаване на звукови и светлинни сигнали на обозначен 

полицейски автомобил, а ускорил движението си, избягал и осуетил 

извършването на проверка, поради което първоинстанционният съд го е 

оправдал по обвинението по чл. 270, ал. 1 от НК. 

На основание чл. 305 , ал. 6 вр. чл. 301, ал. 4 НПК, на основание чл. 

175, ал. 1, т. 4 ЗДвП за извършеното от Л. С. Д. административно 

нарушение по чл. 103 от ЗДвП Районен съд – Свищов му наложил 

административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок 

от един месец и глоба 50 лева. 

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

протест на Районна прокуратура – гр. Велико Търново. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 582/2021 - 11:00ч. 

Въззиваем по процеса е: С. Г. А. (р. 1982 г.) 

Жалбоподател е: Б. K. С. ЕАД 

 
С присъда по НОХД № 114/2020 г. Районен съд – Свищов  е признал 

подсъдимия С. Г. А. за виновен за това, че на 21.12.2018 г. в гр. Свищов в 

качеството си на управител на търговско дружество „С. А. „ЕООД, 

противозаконно е присвоил чужди движими вещи /генератор за ток 54В 

90К в комплект с кабели, бензинов; заваръчен професионален апарат 200Т 

- инверторен електрожен Стандарт 200Т (220У/50 Нг); 4 бр. акумулатори 

„Ехide premium 100 Аh 900А R+"; 2 броя рамка-стълба 900/2000 мм; 

тръбно скеле - полурамка фасадно скеле тръби ф48,3 - 3,2мм 12 бр.; платна 

за тръбно скеле, талпа метална перфорирана 2630/280 мм - 6 бр.; дълги раз. 

прътове - разпънки дълги (диагонални) 2815 мм - 12 бр.; къси раз. прътове 

- разпънки къси (хоризонтални) - 24 бр.; моторен трион „Щил" М8 460/ на 

обща стойност 2962 лева, чието владение е придобил по силата на 

предварителен договор за покупко-продажба между представляваното от 

него дружество и търговско дружество „Б. К. С. ЕАД“ гр. Свищов, 

представлявано от М. Н. С., като присвоеното имущество е върнато до 

приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд. 
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Подсъдимия С. Г. А. е освободен от наказателна отговорност за 

извършеното престъпление по чл. 206, ал. 6, т. 1 във вр. с чл. 206, ал. 1 от 

НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, като Районен съд - Свищов му е 

наложил административно наказание глоба в полза на държавата, в размер 

на 1500 лв. 

Подсъдимия С. Г. А. е признат за невиновен затова, че на 21.12.2018 

г. в гр. Свищов в качеството си на управител на търговско дружество „С. 

А. „ЕООД, противозаконно е присвоил чужда движима вещ - 1 бр. 

трапецовидна голяма кофа за багер „Комацу" - отваряема кофа 175 см на 

стойност 2300 лева и го е оправдал по първоначално повдигнатото 

обвинение по чл. 206, ал. 1 от НК. 

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

въззивна жалба от „Б. К. С. ЕАД“ гр. Свищов и протест на Районна 

прокуратура – Велико Търново. 

 

18 март 2022 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 35/2022 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: И. С. Д. (р. 2004 г.)  

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимата И. С. Д. е обвинена в това, че през периода 

от 11.10.2020г. до 19.12.2020 г. в гр. Долна Оряховица, гр. Лясковец и гр. 

Велико Търново, действайки като непълнолетна, но с възможност да 

разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи 

постъпките си,  при  условията  на  продължавано  престъпление,  на  8  

пъти  използвала платежни инструменти без съгласието на титулярите. На 

11.10.2020г. в гр. Долна Оряховица, гр. Лясковец и гр. Велико Търново, 

подсъдимата използвала платежен инструмент - дебитна карта, без 

съгласието на титуляра Т. Р. У., като чрез АТМ – устройства на седем пъти 

извършила транзакции, като изтеглила сумата от общо 2800 лв.  На 

19.12.2020г. в гр. Велико Търново И. С. Д. използвала платежен 

инструмент - дебитна карта, без съгласието на титуляра Е. К. Е., като чрез 

АТМ - устройство извършила транзакция - неуспешен опит за теглене на 

сумата от 400 лв. 

 

- престъпление по чл. 249, ал. 1 във връзка с чл. 63, ал. 1 , т. 3, вр. С 

чл. 26, ал. 1 от НК. 

 


