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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 

25 април – 1 май 2022 г. 

 

 

26 април 2022 г. (вторник) 
Частно наказателно дело №160/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/  -09:00ч. 

Засегнато лице: Н. Х. Р. (р. 1975 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 27 август 2021 г., влязло в 

сила на 29 септември 2021 г. На българския гражданин Н. Х. Р. е наложена 

финансова санкция в размер на 128,50 евро /100 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 административно 

нарушение на Закона за движение по пътищата /като водач на лек 

автомобил, движейки се по автомагистрала, не спазил максимално 

допустимото разстояние от движещото се пред него превозно средство 

от 50,40 м при движение със скорост от 121 км/ч./ 

 

Частно наказателно дело №161/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:00ч. 

Засегнато лице: С. Ю. Х. (р. 1989 г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от съдебен 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 12 ноември 2018  г., 

влязло в сила на 4 септември 2021 г. На българския гражданин С. Ю. Х. е 

наложена финансова санкция в размер на 370 евро за нарушение на Закона 

за движение по пътищата /като собственик или ползвател на лек 

автомобил, го е пуснал в движение без издаден регистрационен номер от 

Нидерландската служба за автомобилен транспорт/. 
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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 

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. 

-  
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27 април 2022 г. (сряда) 
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 

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. 

 

28 април 2022 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №73/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:15ч. 

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 
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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/. 

 

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. 

 

Частно наказателно дело №110/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:30ч. 

Засегнато лице: М. И. М. (р. 1989 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 15 април  2021 г., влязло в 

сила на 26 май 2021 г. На българския гражданин М. И. М. е наложена 

финансова санкция в размер на 98,50 евро/70 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, движейки се по федерална 

магистрала, превишил допустимата максимална скорост извън населени 
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места с 23 км/ч; допустима скорост – 100 км/ч,констатирана скорост – 

123 км/ч./ 

 

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 общ характер дело № 138/2022 -10:00ч. 

Жалбоподател по делото е: Р. К. Д.  

Въззиваем е: И. М. И. (р. 1990 г.) 

 

С присъда по НОХД № 673/2021 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия И. М. И. за виновен в това, че на 22.10.2020 г. в гр. 

Велико Търново, в района на Централен кооперативен пазар, при 

условията на повторност, причинил на Р. К. Д. средни телесни повреди, 

изразяващи се в травматично счупване на два поредни зъба в областта на 

дясната половина на долна челюст и порезна рана на лицето, които в 

съвкупност са довели до обезобразяване на лицето. На осн. чл. 131, ал. 1, т. 

7, предл. 2, вр. чл. 129, ал. 2, предл. 3, алт. 2, предл. 4, алт. 1, вр. ал. 1, вр. 

чл. 28, ал. 1, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК първоинстанционният съд го е осъдил 

на две години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и 

да заплати на Р. К. Д. сумата в размер на 3000 лв., представляваща 

обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на 

престъплението, ведно със законната лихва от датата на увреждането до 

окончателното изплащане, като за разликата до 12000 лв. Районен съд – 

Велико Търново е отхвърлил гражданския иск като неоснователен и 

недоказан. 

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

въззивна жалба от Р. К. Д. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 98/2022 -10:30ч. 

Жалбоподател по делото е: И. М. Д. (р. 1986 г.) 
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С присъда по НОХД № 91/2021 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия И. М. Д. за виновен в това, че на 01.10.2020 г. на път 

VTR 3005 1-4 /Севлиево-Велико Търново/-Ветринци, в посока кръстовище 

с главен път 1-4 /София-Варна/, в землището на с. Ветринци, общ. Велико 

Търново, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка 

„Пежо", модел „106", собственост на В. Б. Л., без съответно свидетелство 

за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен 

ред, с влязло в сила на 15.01.2020 г. наказателно постановление за 

управление на МПС без съответното свидетелство за управление. На осн. 

чл. 343 В, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК първоинстанционният съд му 

наложил наказания две години лишаване от свобода, което да изтърпи при 

първоначален строг режим и глоба в размер на 1000 лв. 

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

въззивна жалба от И. М. Д. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 27/2022 -11:00ч. 

Жалбоподател по делото е: И. А. Д. (р. 1958 г.) 

 

С присъда по НОХД № 897/2021 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия И. А. Д. за виновен в това, че в периода от 26.10.2020 

год. до 30.10.2020 год., от магазини в гр. Долна Оряховица, общ. Горна 

Оряховица и в с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш отнел от владението 

на различни лица, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да 

присвои чужди движими вещи - кутии с цигари от различни марки и 

видове, на обща стойност 2 967.70 лева. Деянията са извършени при 

условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, чрез 

повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и използване 

на технически средства – отвертки и други инструменти, както и на МПС - 

лек автомобил марка „Фолксваген“,модел „Голф“.  На основание чл. 196, 

ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2, т. 4, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1, 

вр. чл. 29, ал.1, б. „а“ и б. „б“, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, чл. 36 и чл. 54 от НК, 

първоинстанционният съд го е осъдил на четири години лишаване от 

свобода при първоначален "Строг" режим. И. А. Д. е осъден да заплати на 

"У. – Н." ООД - гр. Долна Оряховица, сумата от 1 659,90 лева, 

представляваща обезщетение за причинените на дружеството имуществени 

вреди в резултат на извършеното от подсъдимия престъпление, ведно със 

законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането до 

окончателното й изплащане 

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

въззивна жалба от подсъдимия и протест на Районна прокуратура – Велико 

Търново. 
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Въззивно наказателно от общ характер дело № 453/2021 -11:00ч. 

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. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 84/2022 -11:00ч. 

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, 

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 

на основание чл.57 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС да изтърпи 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. 

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

 

29 април 2022 г. (петък) 
Частно наказателно дело №151/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:30ч. 

Засегнато лице: Е. В. И. (р. 1990 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 8 септември 2021 г., 

влязло в сила на 20 октомври 2021 г. На българския гражданин Е. В. И. е 

наложена финансова санкция в размер на 95 евро за нарушение на Кодекса 

за движение по пътищата /водачът или пътникът на мотопед носи каска, 

която не отговаря на изискванията, не съответства на размер или не е 

поставена правилно/. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 533/2021 -10:00ч. 

Жалбоподател е: И. С. И. (р. 1976 г.) 

 

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 
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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. 

 

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, 
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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., 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. 

 


