
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  

17 февруари– 23 февруари 2020 г. 

 

 

18 февруари 2020 г. (вторник)  
Наказателно от общ характер дело № 16/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Д. Р. Г. (р. 2000г.)  

 
 Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият Д. Р. Г. от гр. Бяла черква е обвинен 

в това, че нa 06.12.2018г. в гр. Бяла черква, област Велико Търново, се 

съвкупил с лице от женски пол – П. Г.С. (р.1948г.) от гр. Бяла черква, като 

я принудил към това със сила, изразяваща се в нанасяне на удар с юмрук в 

областта на лицето, притискане на устата и носа на С. с ръка, като 

вследствие на причинената принуда е настъпила смъртта на П. Г. С., като 

извършеното представлява особено тежък случай 

 

-престъпление по чл. 152, ал. 4, т. 4 във вр. с чл. 152, ал. 1, т. 2 от НК  

 

Д. Р. Г. е обвинен и в това, че на 06.12.2018 г. в гр. Бяла черква, 

област Велико Търново умишлено умъртвил П. Г. С., чрез притискане на 

устата и носа на С. с ръка, като убийството е извършено по особено 

мъчителен начин за убитата 

 

- престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пред. 2, във вр. с чл.115 от НК. 

 
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 

 

 


