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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 

27 юни – 03 юли 2022 г. 

 

 

27 юни 2022 г. (понеделник) 
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 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. 

 

29 юни 2022 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 196/2022 -10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: И. М. К. (р. 1975г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

16.05.2021 г. в гр. Златарица, отнел от владението на собственика, без 
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неговото съгласие с намерение противозаконно да присвои чужди 

движими вещи - портмоне черно на цвят от естествена кожа, на стойност 

104,00 лева, съдържащ следните вещи без стойност-кредитна карта, 

дебитна карта, международна кредитна карта „Бяла карта", две английски 

кредитни карти, Талон за регистрация Част 11 на лек автомобил „Ауди 

АЗ“, Свидетелство за управление на МПС, издадено на името на Д. Х. П. и 

Контролния талон към него, всичко на обща стойност 104 лева, 

собственост на Д. Х. П.  

 

- престъпление по чл.194, ал.1 от НК. 

 

Със същия обвинителен акт И. М. К. е обвинен в това, че на същата 

дата, в периода от 23:15:38 часа до 23:16:31 часа, при условията на 

продължавано престъпление, на АТМ устройство находящо се ул. „Стефан 

Попстоянов" № 10 в гр. Златарица, използвал платежен инструмент - 

кредитна карта „Бяла карта" без съгласието на титуляра й – Д. Х. П., като 

два пъти извършил неуспешни транзакции: теглене на парична сума и 

проверка баланса по сметката 

 

- престъпление по чл.249, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК. 

 

30 юни 2022 г. (четвъртък) 
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 

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 
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Въззивно наказателно от общ характер дело № 204/2022 -10:00ч. 

Жалбоподател е: А. З. А. (р. 1968 г.) 

 

С присъда по НОХД № 346/2020 г. Районен съд – Павликени  е 

признал подсъдимия А. З. А. за виновен в това, че на 28.12.2018 г. в село 

Недан, община Павликени, причинил на Г. И. А. от гр. София средна 

телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъби, без които се затруднява 

дъвченето или говоренето. На осн. чл.  129, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК, във вр. с 

чл. 36 и чл. 54 от НК първоинстанционният съд го е осъдил на лишаване от 

свобода за срок от четири месеца, чието изтърпяване на основание чл. 66 

от НК е отложил за срок от три години, считано от влизане на присъдата в 

сила.  Подсъдимият А. З. А. е осъден да заплати на Г. И. А. сума  в размер 

на 5500 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени 

вреди – болки и страдания, ведно със законната лихва от датата на 

увредата – 28.12.2018 г. до окончателното изплащане, както и разноските 

по делото, представляващи адвокатско възнаграждение на повереника. 

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

З. А. 

 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 105/2022 -11:00ч. 

Жалбоподатели по делото са: Д. Ч. Н. (р. 2000 г.) и И. Г. С. (р. 1952 г.) 

 

С присъда по НЧХД № 312/2018 г. Районен съд – Свищов  е признал 

подсъдимия И. Г. С. за виновен в това, че на 03.09.2017 г. в гр. Свищов, ул. 

"Стефан Караджа" № 57-59 е причинил на Д. Ч. Н. лека телесна повреда, 

довела до разстройство на здравето, изразяващо се в мозъчно сътресение, 

като и нанесъл удар в главата - престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. На 

основание чл. 78а, ал. 1 от НК първоинстанционният съд е освободил И. Г. 

С. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 130, ал. 

1 от НК и му е наложил административно наказание глоба в полза на 

държавата в размер на 1000 лева. Районен съд  - Свищов е осъдил И. Г. С. 

да заплати на Д. Ч. Н.  сумата от 3000 лева - главница, представляваща 

обезщетение за претърпени от деянието неимуществени вреди, ведно със 

законната лихва от датата на деянието 03.09.2017 г. до окончателното 

изплащане, като за разликата до претендирания размер от 20 000 лева е 

отхвърлил гражданския иск като неоснователен и недоказан. 

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

въззивни жалби на Д. Ч. Н. и И. Г. С. 

 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 238/2022 -11:00ч. 

Жалбоподател по делото е: Д. Д. П. (р. 1997 г.)  

Въззиваем по делото е: П. Й. П. (р. 1987 г.) 
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С присъда по НЧХД № 87/2021 г. Районен съд – Свищов е признал 

подсъдимия Д. Д. П. за виновен в това, че на 23.10.2020 г., около 23:00 

часа, в град Свищов, пред заведение в града, е причинил на П. Й. П. лека 

телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно и 

неопасно за живота вследствие на разкъсно-контузна рана в теменната 

област на главата, две разкъсно-контузни рани по челото му вляво, с 

охлузване около тях, кръвонасядане по лява подочница и по лява ноздра, 

три охлузни рани по гърба му в поясната област, кръвонасядане в основата 

на шията и охлузване по гърба на дясна китка – престъпление по чл. 130, 

ал. 1 от НК. 

На основание чл.78А от НК първоинстанционният съд е освободил 

Д. Д. П. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по 

чл.130 ал.1 от НК и му наложил  административно наказание – глоба в 

размер на 1500 лева. Районен съд – Свищов е осъдил Д. Д. П. да заплати на 

П. Й. П. сумата от 3500 лв., представляваща обезщетение за претърпените 

неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на 

деянието 23.10.2020г. до окончателното й заплащане, като за разликата до 

10000 лева е отхвърлил гражданския иск като недоказан. 

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

въззивна жалба от Д. Д. П.  


