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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 

23 –29 май 2022 г. 

 

25 май 2022 г. (сряда) 
Частно наказателно дело №180/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09:30ч. 

Засегнато лице: А. Г. А. (р. 1969г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от съдебен орган в 

Румъния 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 13 август 2021 г., влязло в 

сила на 15 декември 2021 г. Българският гражданин А. Г. А. е осъден да 

плати съдебни разходи по наказателно производство, водено срещу него, в 

размер на 8.000 леи.  

 
Частно наказателно дело №205/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09:30ч. 

Засегнато лице: С. С. Т. (р. 1986г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от съдебен орган в 

Кралство 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 24 август 2021 

г., влязло в сила на 24 август 2021 г. На българската гражданка С. С. Т. е 

наложена финансова санкция в размер на 200 евро извършено 

престъпление, наказуемо по чл.310 от Наказателния кодекс /кражба на 

стоки от магазин на стойност 190,95 евро /.  

 

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 
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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 Корупс 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. 

 

26 май 2022 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №210/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:15ч. 

Засегнато лице: К. О. А. (р. 1993 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 септември 2021 г., 

влязло в сила на 21 октомври 2021 г. На българския гражданин К. О. А. 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 засегнатото лице 

превишило максимално допустимата скорост за движение по федерална 

магистрала с 21 км/ч; допустима скорост 100 км/ч, констатирана 

скорост- 121 км/ч/. 

 
Наказателно от общ характер дело № 446/2021 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: В. Й. А. (р. 1962 г.) 

 



 3 

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 

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 

 
Въззивно административно наказателно дело № 162/2022 -09:30ч. 

Жалбоподател е: Т. М. Т. (р. 1988 г.) 

 

С присъда по АНД № 9/2022 г. Районен съд – Свищов е признал 

подсъдимия Т. М. Т. за невиновен в това, че на 19.11.2020 г. в гр. Свищов, 

управлявал моторно превозно средство – мотоциклет „Ямаха“, което не е 

регистрирано по надлежния ред съгласно чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

движението по пътищата и Наредба 1-45/24.03.2000 г. 

Първоинстанционният съд е решил, че деянието, макар и формално да 

осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, неговата 

обществена опасност е явно незначителна /чл. 9, ал. 2 НК/, поради което на 

основание чл. 378, ал. 4, т. 2, във вр. чл. 304 НПК е оправдал Тодор М. Т. 

по обвинението по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 НК. На основание чл. 305, ал. 6 

във вр. с чл. 301, ал. 4 НПК му е наложил административно наказание 

„глоба” в размер на 200 лева и административно наказание „лишаване от 

право да управлява МПС” за срок от 6 месеца за извършеното със същото 

деяние административно нарушение по чл. 140, ал. 1, във вр. с чл. 175, ал. 

3 ЗДвП.  

Делото е образувано въз основа на протест на Районна прокуратура – 

Велико Търново. 

 

27 май 2022 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 399/2021 - 09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: Ф. С. С. (р. 1986 г.) 
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Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимата Ф. С. С. е обвинена в това, че на 

дата 14.06.2016 г. в село Царски извор, община Стражица, отнела от 

владението на малолетното лице М. Н. Е., лотариен билет от играта 

„БИНГО ЛОТО" на „Националната лотария", организирана от „Ню Геймс" 

АД гр. София, представляващ ценна книга на приносител с номинал от 250 

000 лева, собственост на Н. Е. Й. от с. Царски извор, общ. Стражица, с 

намерение притовозаконно да го присвои, като употребила за това сила, 

изразяваща се в насилствено дърпане на лотарийния билет от ръцете на 

пострадалия М. Н. Е.  

 

- престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 1, вр. чл. 198, ал. 1 от НК. 

 


