
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 януари– 12 януари 2020 г. 

 

 

9 януари 2020 г. (четвъртък)  

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 369/2019 -9.00ч. 

Подсъдим по процеса е: С. Г. К. (р. 1971г.) 

 

С присъда по НОХД № 773/2018 г. Районен съд – Горна Оряховица 

признал подсъдимия С. Г. К. от гр. Горна Оряховица за виновен в това, че 

на 17.07.2018 г. в гр. Долна Оряховица е управлявал моторно превозно 

средство (МПС) – л. а. „Ситроен“, модел „Саксо“, с концентрация на 

алкохол в кръвта си над 0.5 ‰, установена по надлежния ред, а именно 

1.36 ‰, след като е бил осъден с влезли в сила определения за одобряване 

на споразумения, сключени между страните по НОХД № 595/2008 г. на 

Районен съд – Ботевград и по НОХД № 517/2008 г. на ГОРС за деяния по 

чл. 343б, ал. 1 НК, поради което на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, 

чл. 54 и чл. 36 НК е осъден на една година и три месеца „лишаване от 

свобода“, което наказание да изтърпи при първоначален „общ“ режим на 

основание чл. 41, ал. 6 НК, във вр. с чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС. Със същото 

решение на основание чл. 343г НК С. Г. К. е лишен от „право да управлява 

МПС“ за срок от една година и шест месеца, считано от 17.07.2018г. на 

основание чл. 59, ал. 4 НК. 

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

10 януари 2020 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 224/2019 -9.30ч. 

Подсъдим по процеса е: В. В. Т. (р. 1994г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдими В. В. Т. е обвинен в това, че на 

11.03.2018 г., в град Велико Търново, направил опит умишлено да умъртви 

С. Н. Г. от град Велико Търново, като му нанесъл удари с нож в областта 

на гръдния кош, с което му причинил проникващо в гръдната кухина 

прободно-порезно нараняване, засегнало белия дроб и довело до излив на 

кръв и навлизане на въздух в плевралната кухина, което нараняване 

представлява разстройство на здравето, временно опасно за живота, като 



макар деянието да е довършено, не са настъпили исканите от дееца 

общественоопасни последици - смъртта на С. Н. Г., поради оказана 

своевременна медицинска помощ 

 

- престъпление по чл. 115 вр. чл. 18, ал.1, пр. 2 от НК 

 
Наказателно от общ характер дело № 354/2019 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Й. И. И. (р. 1950 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият Й. И. И. от с. Ореш, община Свищов е 

обвинен в това, че, на 13.09.2016 г. причинил смъртта на Е. А. К. (р.1960г.) 

(настъпила в МОБАЛ - Велико Търново), поради незнание и немарливо 

изпълнение на занятие – правно регламентирана дейност „строителни и 

монтажни работи“ (СМР), при реконструкция на покрив, представляваща 

източник на повишена опасност, като на 22.08.2016 г. в гр. Свищов в 

частен дом , не изпълнил задълженията си в качеството си на физическо 

лице – работодател на Е. А. К., предвидени в Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд, Наредба № 2 за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 

и монтажни работи и Наредба № 3 за минималните изисквания за 

безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на 

лични предпазни средства на работното място 

 

 - престъпление по чл.123, ал.1 от НК. 

 


