
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 януари– 2 февруари 2020 г. 

 

 

27 януари 2020 г. (понеделник)  

 
Наказателно от общ характер дело № 5/2020 -9.30ч. 

Подсъдим по процеса е: А.Т. М. (р. 1993г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият А. Т. М. е обвинен за това, че 20.08.2019 г. 

на път 11-55, км. 33/Велико Търново-Гурково/, Проход на Републиката, 

землище на община Велико Търново дал подкуп - пари в размер на 

60/шестедесет/ лева: три банкноти с номинал 20 лева на полицейски органи 

– Д. С. А. - на длъжност младши полицейски инспектор и Л. М. И. - на 

длъжност младши полицейски инспектор - служители в Участък 

Килифарево при РУ-Велико Търново, за да не извършат действие по 

служба - като контролни органи по движение по пътища да не съставят акт 

на Е. З. С. от гр. Килифарево, за установяване на административно 

нарушение по ЗДвП - управление на моторно превозно средство, без да 

има издадено СУМПС, представляващо нарушение на чл.150 от ЗДвП. 

 

- престъпление по чл. 304 а, пр. 3, вр. чл. 304, ал.1 от НК 

 

28 януари 2020 г. (вторник)  
Наказателно от общ характер дело № 384/2019 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: И. Г. И. (р. 1978г.)  

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият И. Г. И. от гр. Горна Оряховица е 

обвинен в това, че на 02.02.2017г. в гр. Велико Търново, ул."Г. Живков" 

№1, до магазин „Стиви" при управление на товарен автомобил „Мерцедес 

Спринтер 408 Д", нарушил правилата за движение по пътищата: чл. 5, ал. 1 

от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ - като с поведението като водач 

на МПС поставил в опасност живота на С. С. Г. (р. 1938г.) от гр. Велико 

Търново; чл. 20, ал.1 от ЗДвП - като не контролирал непрекъснато товарен 

автомобил „Мерцедес Спринтер 408 Д", който управлявал; чл. 40, ал. 1 от 

ЗДвП - като преди да започне движение назад не се убедил, че пътят зад 

товарния автомобил е свободен и че няма да създаде опасност за участника 



в движението С. С. Г.; чл.40, ал.2 от ЗДвП - при предприемане маневра 

движение назад когато е било невъзможно непрекъснато да наблюдава 

пътя зад превозното средство, не осигурил лице, което да му сигнализира 

за опасности, като при предприемане маневра движение назад, като е било 

невъзможно непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, не 

осигурил лице, което да му сигнализира за опасности  и с това предизвикал 

пътно-транспортно произшествие, с което по непредпазливост причинил 

смъртта на С. С. Г., настъпила на 12.02.2017г., като след деянието деецът е 

направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалата. 

 

- престъпление по чл. 343а, ал.1, б." б" във вр. чл. 343, ал. 1, б." в" вр. 

чл. 342, ал.1 , пр. 3 от НК, вр. чл. 5, ал.1, т.1 вр. чл. 20, ал.1, вр. чл. 40, ал.1, 

вр. чл.40, ал.2 от ЗДвП. 

 

30 януари 2020 г. (четвъртък)  
Въззивно наказателно от общ характер дело № 18/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: К. М. П. (р. 1980г.) 

 

С присъда по НОХД № 64/2019 г. Районен съд – Свищов е признал 

подсъдимия К. М. П. от гр. Свищов за виновен в това, че на 19/20.07.2017г. 

в гр. Свищов, от бетонна площадка на фирма „Ексел“ ЕООД, на ул. 

„Студентска“№4 при условията на посредствено извършителство чрез Г. К. 

К. и С. Р. Н., които са действали без умишлена вина по смисъла на чл.11, 

ал.1 от НК, отнел чужди движими вещи – 17 квадратни метра облицовъчни 

камъни на обща стойност 311,10 лева от владението на собственика Л. Д. 

Л. от гр. Свищов, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги 

присвои, като отнетите вещи не са били под постоянен надзор и за 

извършване на деянието е използвано моторно превозно средство – 

лекотоварен автомобил „Фолксваген Крафтер“. На основание чл. 195, ал.1, 

т.2 и т.4, пр.1 вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 54 и чл.36 от НК съдът 

го е осъдил на една година лишаване от свобода, като на основание чл.66, 

ал.1 от НК е отложил изтърпяването на наложеното наказание за срок от 

три години.  

Със същата присъда подсъдимият е оправдан по същото време, място 

и условия да е извършил кражбата на допълнително 93 кв. м. облицовъчни 

камъни.   

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 


