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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 

21 – 27 март 2022 г. 

 

22 март 2022 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 36/2022 – 09:30ч. 

Подсъдим по процеса e: С. П. К. (р. 1994 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура 

Велико Търново, с който подсъдимият С. П. К. е обвинен в това, че на 

29.06.2019г., на път 1-5, км 93+200, в землището на с. Поликраище, общ. 

Горна Оряховица, при управление на моторно превозно средство- лек 

автомобил марка „Фолксваген", модел „Голф", нарушил правилата за 

движение по пътищата: чл. 21, ал. 1 от Закон за движение по пътищата- 

при избиране на скоростта си за движение извън населено място се движил 

със скорост от 142 км./ч, като нарушил забраната да превишава скоростта 

от 90км./ч. На лява крива, по посока на движението си, подсъдимият 

допуснал пътно транспортно произшествие, като навлязъл в насрещната 

пътна лента и последователно ударил движещите се обратно на неговата 

посока лек автомобил марка „Фолксваген ", модел „Пасат", с водач К. Н. Т. 

и лек автомобил марка „Опел", модел „Астра", с водач Я. Д. С., в резултата 

на което, по непредпазливост, причинил смъртта на водача на лекия 

автомобил „Опел Астра" – Я. Д. С. 

 

- престъпление по чл. 343, ал. 1,6. „в", във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК 

вр. с чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. 

 

24 март 2022 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 84/2022 -09:30ч. 

Жалбоподател по процеса е: Н. С. М. (р. 1984 г.) 

 
С присъда по НОХД № 71/2020 г. Районен съд – Горна Оряховица  е 

признал подсъдимия Н. С. М. за виновен в това, че в периода от 18.09.2018 

г. до 14.10.2018 г. в гр.София, гр. Велико Търново и гр. Горна Оряховица, с 

цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал 

заблуждение у А. Х. Х. от гр. София - търговски директор на „П.” ЕООД - 

гр. Разград, че има представителна власт по отношение на ЕТ „С.- С. М.” - 

гр. Горна Оряховица и че има намерение да се задължи и да заплати цената 

на стоките, договорени с договор за покупко-продажба от 18.09.2018 г. С 

това причинил на „П.” ЕООД - гр. Разград имотна вреда в големи размери, 
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а именно 52 977.00 лева. На основание чл. 210, ал. 1 , т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 

от НК, вр.чл.371 т.2 от НПК, вр.чл.58а и чл.36 от НК първоинстанционният 

съд го е осъдил на една година и четири месеца лишаване от свобода, като 

изтърпи на основание чл.57 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС така наложеното наказание 

лишаване от свобода при първоначален общ режим. 

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

протест на Районна прокуратура – Велико Търново. 

 

Частно наказателно дело №73/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 10:00ч. 

Засегнато лице: С. М. С. (р. 1976 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 17 септември 2019 г., 

влязло в сила на 5 октомври 2019 г. На българския гражданин С. М. С.  е 

наложена финансова санкция в размер на 108,50 евро/80 евро – парична 

сума, която е наложена с решението за осъждане за престъплението; и 

28,50 евро – парична сума за разходите по съдебното и административно 

производство, които са довели до решението/ за нарушение на Закона за 

движение по пътищата /като водач на лек автомобил засегнатото лице се 

движело в зона, забранена за движение с цел занижаване на вредното 

замърсяване на въздуха/. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 164/2021 -10:30ч. 

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. 

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 
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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. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 453/2021 -10:30ч. 

Жалбоподател е: Г. С. Д. (р.1983г.)  

 

 С присъда по НОХД 7/2020г., Районен съд – Свищов е признал 

подсъдимия Г. С. Д. за виновен в това, че на 07.05.2019 г. в с. Козловец, 

общ. Свищов, и на 08.05.2019 г. в гр. Свищов, действайки при условията на 

опасен рецидив, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, 

чрез провеждане на множество телефонни разговори, е възбудил и 

поддържал заблуждение у Е. М. Ф. от град Свищов, че се обажда синът й 

Т. А. Ф., че същият се намира в затруднено положение, защото дължи пари 

на „много опасен човек“ и че тя трябва да му зареди ваучер на стойност 15 

лева от мобилен оператор и да преведе по банкова сметка сума в размер на 

500 лв. С това й причинил имотна вреда в размер на 500 лв., като опитът 

му останал недовършен по независими от дееца причини. На основание чл. 

211, пред. 2-ро, вр. чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 29, ал. 1, б „а“ и б „б“, във вр. с 

чл. 18, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 54 и чл. 36 от НК първоинстанционният 

съд го е осъдил на три години и шест месеца лишаване от свобода, като на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б „б“ от ЗИНЗС е определил първоначален 

строг режим. 

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

въззивна жалба на Г. С. Д. 

 

25 март 2022 г. (петък) 
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 
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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 Корпус 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. 

 


