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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 

6 –12 юни 2022 г. 

 

06 юни 2022 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 93/2022 – 09:30ч. 

Подсъдим по процеса e: П. Д. Н. (р. 1986 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият П. Д. Н. е обвинен в това, че на 

02.11.2019г., на ПП 1-5 (Русе-Велико Търново), км 71+
500

, в землището на 

с.Раданово, общ.Полски Тръмбеш, при управление на моторно превозно 

средство - лек автомобил „Пежо 406", негова собственост, нарушил 

правилата за движение по пътищата - чл.21 ал.1 от Закона за движение по 

пътищата (ЗДвП) /при избиране скоростта на движение на водача на 

пътно превозно средство категория „В" е забранено да превишава 

стойност на скоростта 90 км/ч. при движение извън населено място/. 

При избиране на скоростта на движение П. Д. Н. управлявал автомобила си 

със скорост от 108,3км/ч., вследствие на което предизвикал 

пътнотранспортно произшествие с попътно движещия се в същата пътна 

лента пешеходец В. Й. С. и по непредпазливост причинил смъртта му 

 

- престъпление по чл.343 ал.1 б.«в», във вр. с чл.342 ал.1 пр.Ш от НК, 

във вр. с чл.21 ал.1 от Закона за движение по пътищата 

 

07 юни 2022 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 89/2022 – 09:30ч. 

Подсъдим по процеса e: Г. О. С. (р. 1999 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият Г. О. С. е обвинен в това, че на 06.10.2020 

г., в с. Ресен и в гр. В.Търново, общ. Велико Търново, като извършител, в 

съучастие с Г. С. Б. -извършител, в нарушение на чл. 30 от Закона за 

контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, без надлежно 

разрешително по чл. 73, ал. 1 или по чл. 32, ал. 1 от Закона за контрол на 

наркотичните вещества и прекурсорите придобил с цел разпространение, 

като закупил и държал с цел разпространение високорискови наркотични 

вещества по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, а именно 24,142 грама 

суха зелена на цвят растителна маса, ситно нарязана, със специфичен 

мирис, импрегнирана с разтвор на синтетичен канабиноид, представляваща 
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ново психоаткивно вещество в препарат на стойност 144, 85 лева, 

поставено под контрол/забрана/  

 

- престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1-во, пр. 3 и пр.4, алт. 1, вр. 

чл. 20, ал 2 от НК. 

 

Наказателно от общ характер дело №192/2022 – 09:30ч. 

Подсъдим по процеса e: С. Г. П. (р. 1950 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият С. Г. П. е обвинен в това, че на 18.07.2020 

г., около 13:20 часа, в гр. Велико Търново, на ул."Магистрална", при 

управление на моторно превозно средство — собствения си лек автомобил 

„Опел Зафира", движейки се в посока от гр. София към гр. Варна, нарушил 

правилата за движение по пътищата, установени в чл. 25, ал. 1 от ЗДвП 

/като водач на ППС, който ще предприеме каквато и да е маневра, преди 

да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за 

участниците в движението, които се движат след него, преди него или 

минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с 

тяхното положение, посока и скорост на движение/; чл. 38, ал. 2 от ЗДвП 

/при завиване в обратна посока водачът пропуска насрещно движещите 

се пътни превозни средства/ и чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 65, т. 6 от ППЗДвП 

/като участник в движението, не съобразил своето поведение с пътната 

маркировка/. С. Г. П. предприел маневра завиване в обратна посока, 

пресякъл забранена за застъпване и пресичане от пътни превозни средства 

надлъжна пътна маркировка „Единична непрекъсната линия" - М1, както и 

маркировка „Коси успоредни линии" - М 15 /площ, забранена за движение 

на пътни превозни средства/. При извършване на маневра „завиване в 

обратна посока" той не пропуснал движещият се в посока от гр. Варна към 

гр. София мотоциклет „Сузуки ГСХ Р1000", собственост и управляван от 

М. Д. М. В резултат на това реализирал с него пътнотранспортно 

произшествие и по непредпазливост причинил смъртта на М. Д. М. 

 

- престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „В", във вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 

от НК вр. чл. 25, ал. 1, чл. 38, ал. 2 от ЗДвП, вр. чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 65, 

т. 6 от ППЗДвП 

 

08 юни 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 
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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. 

 

09 юни 2022 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №209/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ – 09:00ч. 

Засегнато лице: Д. Б. М. (р. 1965г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен 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 20 октомври 

2021 г., влязло в сила на 1 декември 2021 г. На българския гражданин Д. Б. 

М. е наложена финансова санкция в размер на 150 евро извършено 

административно нарушение на Кодекса за движение по пътищата 

/управлявал превозно средство, което не е оборудвано с необходимите 

огледала, отговарящи на изискванията/. 

 
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 
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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 /.  

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 27/2022 -09:30ч. 

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. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 226/2022 -09:30ч. 

Жалбоподател по делото е: Й. Х. И.  

Въззиваем по делото е: П. Ц. П. (р. 1984г.) 

 

С присъда по НОХД № 221/2021 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимия П. Ц. П. за невиновен в това, че на 20.11.2018 г. в гр. 

Горна Оряховица, на пешеходна пътека на Т-образно кръстовище, при 

управление на МПС – лек автомобил „Тойота―, модел „Корола― – негова 

собственост, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 5 ал. 1 т. 1 

ЗДП; чл. 5 ал. 2 т. 1 ЗДП; чл. 20 ал. 2 ЗДП; чл. 116 ЗДП; чл. 119 ал. 1 ЗДП и 

чл. 119 ал. 4 ЗДП. При избиране скоростта на движението си П. Ц. П. не се 
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съобразил с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да 

спре пред всяко предвидимо препятствие; да намали скоростта и в случай 

на необходимост да спре, когато възникне опасност за движението; не бил 

внимателен и предпазлив към пешеходците. При приближаване към 

пешеходната пътека М8.1 тип „Зебра―, очертана по цялата широчина на 

платното за движение на улица „Георги Измирлиев―, непосредствено 

преди кръстовището, той не пропуснал стъпилата на нея и преминаваща по 

нея пешеходка, като не спрял и допуснал ПТП, следствие на което 

причинил по непредпазливост на Й. Х. И. от гр. Горна Оряховица средна 

телесна повреда, изразяваща се в счупване на челюст, трайно затруднение 

в движението на врата и постоянно разстройство на здравето, неопасно за 

живота. На основание чл. 304 НПК вр. чл. 15 НК първоинстанционният съд 

го е оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 343 ал. 3 б.―А― пр. 2 вр. 

чл. 342 ал. 1 пр. 3 НК вр. чл. 5 ал. 1 т. 1 ЗДП; чл. 5 ал. 2 т. 1 ЗДП; чл. 20 ал. 

2 ЗДП; чл. 116 ЗДП; чл. 119 ал. 1 ЗДП и чл. 119 ал. 4 ЗДП. 

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

въззивна жалба от пострадалата Й. Х. И. и протест на Районна прокуратура 

– Велико Търново. 

 

Частно наказателно дело №212/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ – 09:30ч. 

Засегнато лице: В. И. С. (р. 1966 г.) 

 

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 6 април 2022 г., влязло в 

сила на 2 май 2021 г. На българският гражданин В. И. С. е наложена 

финансова санкция в размер на 6000 леи /5000 леи – парична сума, 

наложена с решението за осъждане за престъплението; 1000 леи – 

парична сума за разходите по съдебното и административно 

производство, които са довели до решението/ за извършено деяние, 

наказуемо по чл. 336, ал. 1 от НК на Румъния /при управление на камион с 

полуремарке направил десен завой, без да спази знак „дай предимство“ и 

причинил пътен инцидент с друг камион, под влияние на употреба на 

алкохол/. 

 
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 
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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. 

 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 179/2022 -11:00ч. 

Жалбоподател е: К. А. Т. (р. 1962 г.) 

Въззиваем е: П. С. А. (р. 1986 г.) 

 

С присъда по НОХД № 452/2020 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимия П. С. А. за невиновен в това, че на 26.0.2020г., в гр. 

Лясковец, причинил на К. А. Т. лека телесна повреда, изразяваща се в 

разстройство на здравето, извън случаите по чл. 128 и чл. 129 НК, поради 

което на основание чл. 304НПК, вр. чл. 12, ал. 1 НК го е оправдал по 

повдигнатото обвинение по чл. 130, ал. 1 НК. Първоинстанционният съд е 

отхвърлил предявения иск от К. А. Т., предявен против П. С. А. за сумата 

от 2990 лв. за причинени неимуществени вреди в резултат на извършеното 

деяние, представляващо престъпление по чл. 130, ал. 1 НК, законната 

лихва в размер на 85 лв. за периода 26.01.2020г до 26.06.2020г., законната 

лихва върху сумата от 2990 лв., считано от 27.06.2020г. до окончателното и 

изплащане и направени разноски в размер в размер на 382 кв., като 
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неоснователни и недоказани. Районен съд – Горна Оряховица е отхвърлил 

предявения иск от К. А. Т., предявен против П. С. А. за сумата от 10 лв. за 

причинени имуществени вреди в резултат на извършеното деяние, 

представляващо престъпление по чл. 130, ал. 1 НК, като неоснователен и 

недоказан. 

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

въззивна жалба от К. А. Т. 

 

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. 

 


