
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  

24 февруари– 1 март 2020 г. 

 

 

25 февруари 2020 г. (вторник)  
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 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 385/2019 -14.30ч. 

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. 

 

26 февруари 2020 г. (сряда)  
Наказателно от общ характер дело № 384/2019 09.30ч. 

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. 

 
Наказателно от общ характер дело № 26/2020 10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: М. В. С. (р. 1963г.)  

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Велико 

Търново, с който подсъдимата М. В. С. от гр. Велико Търново е обвинена в 

това, че в периода от 25.02.2019 г. до 27.02.2019 г., при условията на 

продължавано престъпление, на десет пъти, използвала платежей 

инструмент - банкова карта, без съгласието на наследниците на 

титуляря К. А. М. от с. Каменари, общ. Елена, като извършила 



проверки на салдо и транзакции, при които изтеглила сумата от общо 

1200 /хиляда и двеста/ лева чрез ATM – устройства. 
 

- 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. 

 

27 февруари 2020 г. (четвъртък)  
Въззивно наказателно от общ характер дело № 218/2019 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Н. Б. Н. (р. 1975 г.) 
 

С присъда по НОХД № 838/2018 г., Районен съд – Горна Оряховица 

признал подсъдимия Н. Б. Н. за виновен в това, че на 12.11.2017 г. в град 

Стражица, причинил лека телесна повреда на Г. И. Д., изразяваща се в 

болка и страдание, без разстройство на здравето – престъпление по чл. 130, 

ал. 2 от НК. На основание чл. 78 от НПК съдът е освободил Н. Б. Н. от 

наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 130, ал. 2 от 

НК и му е наложил административно наказание глоба в размер на 1400 

лева. Районен съд – Горна Оряховица е признал подсъдимия Н. Б. Н. за 

невинен в това, че причинил лека телесна повреда на Г. И. Д. в качеството 

му на полицейски орган – полицай в „Охранителна полиция“ в РУ – 

Стражица при ОДМВР – Велико Търново, при изпълнение на службата му, 

поради което на основание чл. 304 от НПК го оправдал по така 

повдигнатото му обвинение по чл. 131, ал. 2, т. 4 от НК.  

 

Делото в Окръжен съд -  Велико Търново е образувано на основание 

протест на Районна прокуратура – Горна Оряховица и въззивна жалба на 

подсъдимия. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 369/2019 -10.30ч. 

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. 

 
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. 

 

 


