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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 

18 – 24 април 2022 г. 

 

18 април 2022 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело №151/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/  

Засегнато лице: В. Г. Г. (р. 1996 г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган в 

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 30 август 2021 г., влязло в 

сила на 11 октомври 2021 г. На българския гражданин В. Г. Г. е наложена 

финансова санкция в размер на 150 евро за нарушение на Кодекса за 

движение по пътищата /като водач пресякъл непрекъсната линия при 

движение в една посока/. 

 

19 април 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 Секция № 2"; не спазил правилата за 

здравословните и безопасни условия на труд и не се погрижил за здравето 

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  
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- 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, 

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 
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и безопасни условия на труд. 

 

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

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

 
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. 

 

21 април 2022 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 28/2022 -10:00ч. 

Жалбоподатели по делото са: И. В. Д. (р. 1966 г.), Р. Й. Н. (р. 1962 г.), А. Й. 

Д. (р. 1983 г.), С. Т. Н. (р. 1987 г.) 

 

С присъда по НОХД № 2/2020 г. Районен съд – Горна Оряховица  е 

признал подсъдимите Р. Й. Н., А. Й. Д. и С. Т. Н. за виновни в това, че на 

03.09.2019 год. в община Лясковец, в землището на с. Добри дял, в района 

на язовир „Пехчана", в съучастие като съизвършители по между им, 

противозаконно са лишили от свобода И. В. С. На основание чл.142а, ал.1 

във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.54 от НК първоинстанционният съд 

им е наложил наказание лишаване от свобода за срок от 4 месеца, 

изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК е отложил за срок от 3 

години за всеки един от тях. Отделно Районен съд – Горна Оряховица е 

осъдил подсъдимите да заплатят солидарно сумата от 2 000 лв. за 

причинени на И. В. С. неимуществени вреди и разноските по делото. 
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Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано въз основа на 

въззивни жалби от И. В. Д., Р. Й. Н., А. Й. Д. и С.Т. Н. 

 
Въззивно административно наказателно дело № 142/2022 -10:30ч. 

Жалбоподател по делото е: Д. Д. Х. (р. 1976 г.) 

 
С решение по АНД № 1646/2021 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал обвиняемата Д. Д. Х. за виновна в това, че на 27.10.2019 г. в гр. 

Велико Търново, в Секционна избирателна комисия № 040400092, 

упражнила избирателно право в Изборите за общински съветници и 

кметове, без да е имала такова право - не отговаряла на условията на чл. 

396, ал. 1 от Изборния кодекс да е живяла най-малко през последните шест 

месеца в съответното населено място - гр. Велико Търново - престъпление 

по чл. 168, ал.1, пр.1 от НК. На основание чл. 78а, ал. 1 от НК 

първоинстанционният съд я е освободил от наказателна отговорност и й 

наложил административно наказание глоба в размер на 1 000 лева. 

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

въззивна жалба от Д. Д. Х. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 92/2022 -11:30ч. 

Жалбоподател по делото е: К. Г. С. (р. 1965 г.) 

 

С присъда по НОХД № 917/2021 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия К. Г. С. за виновен в това, че в периода 02.05.2021 

год. - 16.05.2021 год. в гр. Велико Търново, при условията на 

продължавано престъпление, с две деяния, не изпълнил заповед за защита 

от домашно насилие, издадена от Районен съд - гр. Велико Търново, с 

която се задължава да се въздържа от извършване на домашно насилие над 

М. М. Я. На основание чл. 296, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, чл. 36, чл. 54 

и чл. 57, ал. 1 от НК първоинстанционният съд го е осъдил на една година 

лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил 

изпълнението на така наложеното на К. Г. С. наказание за срок от три 

години. 

Районен съд – Велико Търново е признал подсъдимия К. Г. С за 

виновен в това, че в на същите дати и на същото място, с две деяния, в 

условията на домашно насилие, причинил на М. М. Я. леки телесни 

повреди. На основание чл. 131, ал. 1, т. 5а във вр. с чл. 130, ал. 1 и ал. 2 вр. 

с чл. 26, ал. 1 от НК, чл. 36, чл. 54 от НК, първоинстанционният съд го е 

осъдил на девет месеца лишаване от свобода, като  на основание чл. 66, ал. 

1 от НК е отложил изпълнението на така наложеното на К. Г. С. наказание 

лишаване от свобода за срок от три години. 

На основание чл. 23, ал. 1 от НК Районен съд – Велико Търново е 

определил на подсъдимия К. Г. С. да изтърпи едно общо наказание - най-
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тежкото измежду наложените му, а именно една година лишаване от 

свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил 

за срок от три години. 

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

въззивна жалби от подсъдимия. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 113/2022 -11:45ч. 

Жалбоподател по делото е: Л. Ц. Т. (р. 1999 г.) 

 

С присъда по НОХД № 125/2021 г. Районен съд – Павликени е 

признал подсъдимия Л. Ц. Т.  за виновен в това, че на 26.09.2020 год. в с. 

Долна Липница, община Павликени се заканил с убийство на И. М. Р. с 

думите „Ще те убия“, като едновременно с това му нанасял удари в главата 

и снагата – в областта на ребрата, и това заканване възбудило основателен 

страх от осъществяването му у И. Р. На основание чл.144, ал.3, 

предложение 1-во, във вр. с чл.144, ал.1 от НК, във вр. с чл.36 и чл.58а, ал.1 

от НК първоинстанционният съд му е наложил наказание лишаване от 

свобода за срок от една година и десет месеца, при първоначален строг 

режим. 

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

въззивна жалби от подсъдимия. 

 


