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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 

28 март – 3 април 2022 г. 

 

28 март 2022 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 50/2022 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: В. И. В. (р. 1982г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

12.07.2020 г., в гр. Свищов, в механа „Ловна хижа", по хулигански подбуди 

и с особена жестокост умишлено умъртвил В. И. Г.  

 

- престъпление по чл. 116, алЛ, т. 6, пр. 3 и т 11, пр. 1, във вр. с чл. 

115 от НК. 

 

Със същият обвинителен акт В. И. В. е обвинен в това, че на същата 

дата и на същото място по хулигански подбуди, умишлено причинил леки 

телесни повреди на повече от едно лице - И. М. Г., М. И. Г. и О. О. А., на 

които причинил болки и страдания  

 

- престъпление    по чл. 131, ал. 1, т. 4 пр. 3 и т. 12, пр. 1, във вр. с 

чл. 130, ал. 1 и ал. 2 от НК. 

 

29 март 2022 г. (вторник) 
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 и 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. 

 

30 март 2022 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 554/2021 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: Е. Д. И. (р. 1968г.) 

 
Делото е образувано на основание внесен обвинителен акт от 

Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимият Е. Д. И.  е 

обвинен в това, че за времето от 18.01.2005 г. до 12.08.2010 г. в гр. Велико 

Търново, като посредствен извършител, чрез Н. Г. М. - невиновно лице, 

при условията на продължавано престъпление, в качеството си на 

управляващ и представляващ „Е. 91" ЕООД, гр. Свищов, избегнал 

установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи 

размери- 202 176,42 лева, от които 129 262,85 лв. по ЗДДС и 72 913,57 лв. 

по ЗКПО, на „Е. 91" ЕООД, гр. Свищов  

 

- престъпление по чл. 255 ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 2, пр. 2, т. 3, т. 

6 и т. 7, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. 

 

31 март 2022 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №102/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/  -09:30ч. 

Засегнато лице: О. Д. М. (р. 1960 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 22 юли 2021 г., влязло в 

сила на 18 август 2021 г. На българския гражданин О. Д. М.  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 товарен автомобил, движейки се 

по автомагистрала, не спазил максимално допустимото разстояние от 

движещото се пред него превозно средство от 50 м при движение със 



 4 

скорост от 50 км/ч; установена скорост 82 км/ч, неспазена дистанция – 

31 м/. 

 

Частно наказателно дело №103/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09:30ч. 

Засегнато лице: Л. А. К. (р. 1972 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, 

изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и 

решения за налагане на финансови санкции, постановено на 29 март 2021 

г., влязло в сила на 10 септември 2021 г. На българския гражданин Л. А. К. 

е наложена финансова санкция в размер на 105 евро  за нарушение на 

Закона за движение по пътищата /шофиране с превишена скорост; 

разрешена максимална скорост 50 км/ч, измерено превишение на 

скоростта – 27 км/ч/. 

 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 300/2021 -11:00ч. 

Жалбоподател е: О. А. К. (р. 1981 г.) 

Въззиваем е: Е. Ц. Р. (р. 1996 г.) 

 

С присъда по НОХД № 746/2020 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимия О. А. К. за виновен в това, че на 28.05.2020 г. в гр. 

Стражица, влязъл в чуждо жилище - апартамент, собственост на Е. Ц. Р., 

като ударил силно входната врата с крак и тяло; повредил противозаконно 

брава и областта около бравата на входната врата; противозаконно 

унищожил стъкло на вратата на хола в същия апартамент, с което 

причинил имуществена вреда на обща стойност 50,92 лв., както и че 

причинил на Е. Ц. Р. лека телесна повреда. 

На основание чл. 23, ал. 1 от НК първоинстанционния съд е 

определил едно общо наказание, най - тежкото измежду наложените, а 

именно пробация за срок от шест месеца. О. А. К. е осъден да заплати на Е. 

Ц. Р. сумата от 50,92 лв, представляваща обезщетение за претърпени 

имуществени вреди, и 1000 лв., представляващи обезщетение за 

претърпени неимуществени вреди от причинените телесни увреждания, 

изразяващи се в болки и страдания.  

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

въззивна жалба от подсъдимия. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 533/2021 -11:00ч. 

Жалбоподател е: И. С. И. (р. 1976 г.) 
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С присъда по НОХД № 935/2020 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия И. С. И. за виновен в това, че за периода от 

1.12.2014г. до 2.12.2014г. в град Разград и в град Варна с цел да набави 

имотна облага за „Л.-2002" ООД гр.Варна като длъжностно лице - 

управител на „Н. - М" ООД гр.Велико Търново, в кръга на неговата 

длъжност възбудил заблуждение у М. Х. в качеството и на управител на 

„С." ЕООД гр.Исперих и на „К. ф." ООД град Исперих , че следва да бъдат 

заплатени по сметка на „Л.-2002" ООД град Варна доставените от „Н.-М" 

ООД град Велико Търново резервни части за селскостопанска техника , 

като затова и изпратил фактури на обща стойност 32 412,18 лева с включен 

ДДС, с вписан като доставчик във фактурите търговско дружество „Л.-

2002" ООД град Варна. С това И. С. И. причинил на представляваните от 

нея дружества имотна вреда в общ размер на 32 412,18 лева, от които на 

„С." ЕООД град Исперих -24 785,57 лева и на „К. ф." ООД град Исперих - 

7 626,61 лева, представляващи преведените на 2.12.2014г. без основание 

суми на „Л.-2002" ООД град Варна. Причинената вреда е в големи 

размери, поради което за извършено престъпление по чл.210 ал.1 т.З пр1 и 

т 5 вр.чл.209 ал.1 от НК при условията на чл.36 и чл.54 от НК 

първоинстанционният съд му е наложил наказание лишаване от свобода за 

срок от три години, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил 

изпълнението на наказанието за срок от пет години. 

Районен съд – Велико Търново е уважил и гражданските искове 

предявени от  „С." ЕООД град Исперих и „К. ф." ООД град Исперих за 

общата сумата от 32 412,18 лева, представляващи имуществени вреди в 

резултат на престъплението, ведно със законната лихва, считано от датата 

на увреждането - 2.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата..  

 Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от подсъдимия И. 

С. И. 

 

31 март и 1 април 2022 г. (четвъртък и петък) 
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 
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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 

 

 
 


