
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  

20 януари– 16 януари 2020 г. 

 

 

21 януари 2020 г. (вторник)  

 
Наказателно от общ характер дело № 352/2019 -11.00ч. 

Подсъдими по процеса са: Е. Д. Е. (р. 1970г.), Г. И. Г. (р. 1969г.), М. П. Б. 

(р. 1972г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимите Е. Д. Е., Г. И. Г., М. П. Б. са обвинени за 

това, че на 20.02.2012 г. в гр. Свищов, пристанище ТЕЦ „Свилоза“ – 

работна площадка на „Принтком“ ООД гр. София, при изпълнение на 

правно регламентирани дейности, представляващи източник на повишена 

опасност, извършили следните нарушения: 

- Е. Д. Е. от с. Джулюница – управлявал мотокар, дейност която 

нямал право да упражнява съгласно Наредба №1 от 10.04.2006г. за 

придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и 

мотокари в предприятията, издадена от министъра на образованието и 

науката и нарушил чл.53, ал.2, т.2 от Наредба №7 от 23.09.1999г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 

работните места и при използване на работното оборудване, както и чл.210 

от същата наредба и чл.9 от Наредба №10 от 07.12.2004г. за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и 

мотокари; 

 - Г. И. Г. от гр. Свищов -  в качеството си на изпълняваща функциите 

на „Орган за безопасност и здраве при работа" в „Принтком" ООД гр. 

София - база гр.Свищов, определена съгласно Заповед №3/2011 г. на 

управителя на дружеството и в качеството си на служител, определен със 

Заповед № 3/06.06.2006г. на управителя на Принтком" ЕООД гр.София да 

провежда начален и периодичен инструктаж на работещите в базата на 

дружеството в гр.Свищов, нарушила: чл. 281, ал.5 от КТ, чл.16, ал.1, т.5, 6 

и 7 от ЗЗБУТ, и чл.8, т.1 и т.2 от Наредба №3 от 27.07.1998г. за функциите 

и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в 

предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със 

защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове; 

 - М. П. Б. от гр. София – в качеството си на управител на „Принтком" 

ООД гр. София и работодател нарушил чл. 281, ал.З, 4 и 5 и чл. 277, ал.1 и 

ал.2 от КТ; чл.16, ал.1, т.2а, т.5, т.6 и т.7 от ЗЗБУТ и чл.4, ал.1, т.1 от 



Наредба №12 от 30.02.2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на товаро - разтоварни работи 

като в следствие на това, по непредпазливост причинили смъртта на 

В. К. И. (р. 1949г.) от гр.Свищов, настъпила на 29.02.2012г. 

 

- престъпление по чл.123 от НК 

 

22 януари 2020 г. (сряда)  
Наказателно от общ характер дело № 353/2019 -9.30ч. 

Подсъдими по процеса са: Д. И. Д. (р. 1977г.) и А. Х. Х. (р. 1971г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимите Д. И. Д. от гр. Горна Оряховица и А. 

Х. Х. от с. Добри дял, общ. Лясковец, са обвинени в това, че за времето от 

26.04.2019г. до 30.04.2019г. в гр. Горна Оряховица, в необитаема сграда, 

намираща се на ул. „Отец Паисий Хилендарски“ №61, в съучастие като 

извършители, умишлено умъртвили другиго – Д. Д. Й. от гр. Левски, чрез 

нанасяне на множество удари с юмруци и ритници в областта на главата и 

тялото на Й., с което му причинили открита черепно-мозъчна травма, като 

убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития с оглед 

броя и вида на уврежданията, и с особена жестокост, изразяваща се в 

причиняването на множество травми в областта на гръдния кош, корема и 

крайниците на Й. 

 

- престъпление по чл.116, ал.1, т.6, предл. 2 и 3, вр. с чл.115, вр.чл.20, 

ал.1 и ал.2 от НК 

 

23 януари 2020 г. (четвъртък)  
Въззивно наказателно от общ характер дело № 414/2019 -11.00ч. 

Подсъдим по процеса е: И. Г. Т. (р. 1952 г.) 

 

С присъда по НОХД № 2208/2018 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия И. Г. Т. от гр. Бургас за виновен в това, че на 

15.05.2016г. на км.135 + 600 на път 1-4 /София – Варна/, в землището на с. 

Шереметя, общ. Велико Търново, при управление на моторно превозно 

средство – лек автомобил „Джип Чероки“, собственост на Д. А. Б. от гр. 

Бургас, нарушил правилата за движение – чл.20, ал.1 от Закона за 

движение по пътищата, като не контролирал непрекъснато превозното 

средство , което управлявал; чл.25, ал.1 от Закона за движение по 

пътищата – като преди започване на маневра пресичане на северната пътна 

лента, не се убедил, че няма да създаде опасност за участниците в 

движението, които минават покрай него – движещия се със скорост 74 

км/час в полагащата му се лента за движение, в посока Велико Търново, 



мотоциклет „Ямаха“, собственост и управляван от И.С.С., и не извършил 

маневрата като се съобрази с неговото положение, посока и скорост на 

движение, в резултат на което блъснал с предна част на автомобила дясно 

странична част на мотоциклета и дясна подбедрица на водача и по 

непредпазливост причинил на И.С.С. от гр. Дебелец средна телесна 

повреда, изразяваща се в затруднение движението на дедсен долен крайник 

поради счупване на малкия пищял на дясна подбедрица /дясна фибула/. На 

основание  чл.343, ал.1, б „б“, пр.2, вр. чл.342, ал.3, вр. ал. 1 пр.3. вр. 

чл.129, ал2, пр.2, ал,2 от НК вр.чл. 20, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за 

движение по пътищата, и на основание чл.78А от НК е освободил И. Г. Т. 

от наказателна отговорност, като му е наложил административно 

наказание глоба в размер на 1500 лв. и лишаване от право на управление на 

МПС за срок от 1 година, считано от влизане в сила на присъдата.  

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 


