
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  

13 януари– 19 януари 2020 г. 

 

 

16 януари 2020 г. (четвъртък)  

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 385/2019 -9.30ч. 

Подсъдим по процеса е: С. С. С. (р. 1986г.) 

 

С присъда по НОХД № 1019/2018 г. Районен съд – Велико Търново е 

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

в периода от 03.11.2017г. до 06.11.2017г. в гр. Велико Търново, при 

условията на продължавано престъпление, в немаловажен случай и в 

условията на повторност, продавал и държал акцизни стоки по смисъла на 

чл. 4, т. 1, вр. чл. 2, т. 2 и чл. 11 от Закона за акцизите и данъчните 

складове - цигари без бандерол, какъвто се изисква по закон съгласно чл. 

64 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 28, ал. 1 от Закона за 

тютюна, тютюневите изделия – всички цигари на обща стойност 86 546 лв., 

като предметът на престъплението е в големи размери. На основание чл. 

234, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 28 от 

НК., вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК, подсъдимият е осъден на три години 

лишаване от свобода , което да бъде изтърпяно при първоначален строг 

режим. 

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

въззивна жалба на подсъдимия и протест на Районна прокуратура – Велико 

Търново. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 168/2019 -10.15ч. 

Подсъдим по процеса е: И. И. И. (р. 1970г.) 

 

С присъда по НОХД № 1319/2018 г. Районен съд - град Велико 

Търново признал подсъдимия И. И. И. за невиновен и е оправдан по 

обвинението в това, че на 06.05.2018 г. в с, Никюп , управлявал моторно 

превозно средство - лек автомобил „ Фолксваген Шаран“, с концентрация 

на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 2,31 на хиляда, установено по 

надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410+" - престъпление по 

чл. 343б ал. 1 от НК. 

 

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

въззивен протест, подаден от Районна прокуратура - Велико Търново. 



 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 416/2019 -10.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Д. И. Ц. (р. 1972 г.) 

 

С присъда по НОХД № 263/2019 г. Районен съд - град Свищов 

признал подсъдимия Д. И. Ц. от гр. Велико Търново за виновен в това, че 

от неустановена дата до 07.08.2017г. в гр. Свищов, чрез съставяне на 

неистински частен документ – саморъчно завещание, на което е предаден 

вид, че е съставено на 22.05.1998г. от Т. И. А. от гр. София, съзнателно дал 

възможност на друго физическо лице – Б. А. И. от гр. Велико Търново да 

получи без правно основание чуждо недвижимо имущество на обща 

стойност 85 082, 42 лв., собственост на И. Г. П. и О. В. П. от гр. София, 

като деянието е в големи размери, представлява опасен рецидив и е 

извършено при многобройни смекчаващи вината обстоятелства, поради 

което и на основание чл.212, ал.4, пр.1 и пр.2, във вр. с ал.2, вр. с ал.1, вр. с 

чл.29, ал.1, б „б“ от НК, във вр. с чл.55, във вр. с чл.58а, ал.4, във вр. с 

чл.55, а.1, т.1 и чл.36 от НК го осъдил на една година лишаване от свобода 

при първоначален строг режим.  

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 415/2019 -11.45ч. 

Подсъдим по процеса е: П. Й. З. (р. 1980 г.) 

 

С присъда по НОХД № 1548/2019 г. Районен съд - град Велико 

Търново признал подсъдимия П. Й. З. от гр. Горна Оряховица за виновен в 

това, че в периода от 16.11.2018г. до 17.12.2018г. в гр. Велико Търново, 

при условията на опасен рецидив и при условията на продължавано 

престъпление, с две деяния, през непродължителен период от време, при 

една и съща обстановка и при еднородност на вината отнел от владението 

на М. И. М. – продавач консултант и на М. Г. С. – управител - търговия на 

дребно, без тяхно съгласие, собственост на „ИВ Трейд 2016“ ООД, гр. 

Велико Търново и „ЦБА“ АД – гр. Варна, с намерение противозаконно да 

присвои чужди движими вещи на обща стойност 127,93 лв. На основание 

чл.196,ал.1,т.1,вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1,вр.с чл.29, ал.1, б “а“ и б 

„б“ от НК, вр. с чл.36 от НК и чл. 373, ал.2 от НПК и вр. с чл.58а, ал.1 от 

НК, съдът определил наказание „лишаване от свобода“ в размер на три 

години, като на основание чл.58а, ал. от НК намалил така определеното 

наказание с 1/3 и му налага наказание „лишаване от свобода“ в размер на 

две години, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. 

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 


