
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  

18 май – 24 май 2020 г. 

 

 

18 май 2020 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 11/2019 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: А. П. П. (р. 2000г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият А. П. П. от гр. Елена  е обвинен в това, че 

на 06.12.2017г. в гр. Елена, общ. Елена, на ул. „Стоян Михайловски" №87 

като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението 

на извършеното и да ръководи постъпките си, запалил имущество със 

значителна стойност - къща на стойност 40 772 лв., ведно с гараж на 

стойност 5384лв., /всичко на обща стойност 46 156 лева/, собственост на 

наследниците на А.Р. К. – Р. А. К., Н. А. К., М. А. Р., Х. А. К., като пожарът 

се е разпрострял и върху друго имущество със значителна стойност - къща 

на стойност 80 453 лв., ведно с гараж на стойност 6225лв., лек автомобил. 

„Сузуки Самурай" на стойност 3900 лв. и намиращите се в помещенията 

вещи на стойност 6219 лева, /всичко на обща стойност 96 797 лева/, 

находящи се на улица „Стоян Михайловски" № 89, собственост на В. А. В. 

и С. П. Г.-Б. от гр. Елена, вследствие на което са последвали значителни 

вреди на обща стойност - 32 480 лв. /21 230 лева за имущество, находящо 

се на ул. „Стоян Михайловски" № 87 и значителни вреди за имуществото, 

находящо се на ул. „Стоян Михайловски" № 89 на стойност 11250 лева./ 

 

- престъпление по чл. 330, ал. 3 във вр. ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 във вр. 

чл. 63, ал. 1,т.ЗотНК. 

 

20 май 2020 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 15/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: М. А. А. (р. 1982г.) 

 
 Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият М. А. А. от гр. Стражица е обвинен 

в това, че на 03.10.2018 г. на път 1-4, при километър 137, при управление 

на моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген", модел 

„Голф", негова собственост, нарушил правилата за движение по чл.15, ал.1 

от Закон за движенията по пътищата /ЗДвП/, като на пътното платно за 



движение с три пътни ленти, очертани с пътна маркировка, се движел в 

средната лента, а не използвал най-дясната свободна такава, и по чл. 20, ал. 

2 от ЗДвП, като при възникнала опасност за движението-навлизане на 

пътното платно на лек автомобил марка „Опел", модел „Астра", 

управляван от собственика си И. К. М. от гр.Лясковец, не изпълнил 

задължението си да намали скоростта или да спре, в следствие на което 

предизвикал настъпването на пътно-транспортно произшествие с лекия 

автомобил марка „Опел Астра", и по непредпазливост причинил телесна 

повреда или смърт на повече от едно лице: смъртта на водача на лекия 

автомобил марка „Опел Астра" И. К. М. и тази на возещия се в същия 

автомобил Д. Г. К. от гр.Лясковец 

 

- престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3 б. Б пр. 1, вр. с ал. 1, вр. с 

чл. 342, ал. 1, предл. 3 от НК , вр. чл. 15, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. 

 

21 май 2020 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 100/2019 -09.45ч. 

Подсъдим по процеса е: Й. П. С. (р. 1990 г.) 

 

С присъда по НОХД № 2396/2018 г. Районен съд – Велико Търново 

признал подсъдимия Й. П. С. от гр. Долна Оряховица за невиновен в това, 

че на 16.12.2018 г., в гр. В. Търново, по ул. „Александър Стамболийски" 

срещу № 7, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка 

„Нисан", модел „Алмера", с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 

на хиляда -1,32 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо 

средство, и го оправдавал по повдигнатото обвинение за престъпление по 

чл. 3436, ал. 1 от НК. 

Със същата присъда подсъдимият Й. П. С. е признат за невиновен и в 

това, че без надлежно разрешително по чл.73, ал.1 във връзка с чл.ЗО от 

Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, държал 

високорискови наркотични вещества - 0,526 грама субстанция, в която се 

индикира вещество от групата на амфетамините, на стойност 15,84 лева, и 

ВТРС го оправдавал по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 

354а, ал. 3, пр. 2, алт. 1 от НК. 
Делото в Окръжен съд -  Велико Търново е образувано въз основа на 

протест на Районна прокуратура  - Велико Търново. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 385/2019 -13.30ч. 

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. 

 

 

 


