
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  

1 юни – 7 юни 2020 г. 

 

 

1 юни 2020 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело №104/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: И. Т. Г. (р. 1974г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт от Окръжна прокуратура – 

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

обвинен в това, че  на 15.05.2017 г. около 05,10 часа на ПП 1-4 София - 

Варна, км 15 Г700, между разклоните за с. Джулюница, обл. Велико 

Търново, в прав участък от пътя, при управление на моторно превозно 

средство - лек автомобил марка „БМВ", модел „318 Д", собственост на 

„Уникредит Лизинг" - Клон в. Търново" ЕАД, с посока на движение към 

гр. Варна, нарушил правилата за движение, като при избиране на скоростта 

на движение не се е съобразил с това и с  конкретните условия  на  

видимост при движение през тъмната  част на денонощието, управлявал е 

автомобилът си със скорост от 117км/ч., вследствие на което предизвикал 

пътно-транспортно произшествие с попътно движещия се в същата пътна 

лента пешеходец Е. И. Е. (р. 1946г.) от с. Длъжка поляна, обл. Търговище и 

по непредпазливост причинил смъртта му 

 

- престъпление по чл. 343, ал.1, б. „в" вр. чл. 342, ал.1 от НК. 

 

2 юни 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 подсъдимият 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 

 

3 юни 2020 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 112/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: М. П. Г. (р. 1987г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

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

обвинен в това, че на 23.04.2013 г. в гр. Елена и гр. Велико Търново, 

представил неверни сведения пред Общинска служба „Земеделие" гр. 

Елена и Държавен фонд „Земеделие", Областна Дирекция - Велико 

Търново в Заявление за подпомагане 2013 г. Форма за физически лица и в 

приложената към него Таблица на използваните парцели 2013 г., в 

нарушение на задължение да предостави такива съгласно чл. 2, ал. 2 и чл. 

3, ал. 1, т. 3, буква „д" от Наредба № 5/27.02.2009 г. за условията и реда за 

подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания и чл. 8 от 

Наредба № 11/03.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на Мярка 211 

„Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските 

райони" и Мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с 

ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2007 г. - 2013 г., като декларирал, че 

заявените от него площи, всички находящи се в землището на село 

Буйновци, община Елена, са в добро земеделско състояние по смисъла на 

Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на 

земеделските парцели по схеми за плащане на площи за общите и 

регионални критерии за постоянни пасища, както и че ползва на правно 

основание „договор за наем" заявените от него площи, с цел да получи 

средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз  

 

- престъпление по чл. 248а, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК. 

 

4 юни 2020 г. (четвъртък) 
Въззивно частно наказателно дело № 2/2020 (Производство за 

определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК) - 09.30ч. 

Жалбоподател е: И. К. Д. (р. 2002г.) 

 

С определение по ЧНД № 849/2019г. Районен съд – Горна Оряховица 

е наложил на И. К. Д. едно общо наказание измежду наложените му по 

НОХД № 990/2018г. и НОХД № 375/2019г., двете по описа на ГОРС, в 

размер на най-тежкото от тях, а именно шест месеца „лишаване от 



свобода“, като изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен 

срок от 2 години и е постановил И. К. Д. да изтърпи отделно наказанието 

„пробация“, наложено му по НОХД № 811/2019г. по описа на ГОРС. 

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

жалба от лицето. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 133/2020 - 10.00ч. 

Подсъдим по делото е: С. Н. И. (р. 1991г.) 

 

С присъда по НОХД № 571/2019 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия С. Н. И. от гр. Велико Търново за виновен в това, че 

на 25.01.2019г., около 14,50 часа в гр. Велико Търново, по ул. „Георги 

Измирлиев“, до бензиностанция „Панов“, управлявал моторно превозно 

средство – лек автомобил „Алфа Ромео“, собственост на Д. А. К. от гр. 

Велико Търново, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и 

метаамфетамин, установено чрез техническо средство, поради което и на 

основани чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 54 и чл. 36 от НК го е осъдил на една 

година „лишаване от свобода“, което наказание да бъде изтърпяно при 

първоначален общ режим, и глоба в размер на 500 лв. На основание чл. 

343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК е лишил подсъдимия С. 

Н. И.от право да управлява МПС за срок от една година . 

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 48/2020 - 11.00ч. 

Подсъдим по процеса е: М. Г. Г. (р. 1969 г.) 

 

С присъда от 18.12.2018г., по НОХД 252/2018 г.  Районен съд – 

Севлиево е признал подсъдимия М. Г. Г. за виновен в това, че на 

10.01.2014 г., в гр.Габрово, на ул."Пенчо Постомпиров", пред № 23, чрез 

усукване зад гърба на лявата ръка на С. К. Ж. и последващо негово и на 

пострадалия падане върху нея, по непредпазливост му причинил средна 

телесна повреда, изразяваща се в увреждания, представляващи изкълчване 

на лява раменна става и счупване, довели до трайно затрудняване на 

движението на левия горен крайник, с което е извършил престъпление по 

чл.133 във вр. с чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, като на осн. чл.78а, ал.1 от 

НК го освободил от наказателна отговорност и му наложил 

административно наказание глоба в полза на държавата в размер на 1 200 

лева. Признал подсъдимият М. Г. Г., за невинен в това, да е осъществил 

гореописаното деяние умишлено, както и по хулигански подбуди, поради 

което го оправдал по първоначално предявеното му по-тежко обвинение за 

престъпление по чл.131, ал.1, т.12, предл.първо във вр. с чл.129, ал.2 от 

НК. 



Делото е образувано по въззивна жалби от частния обвинител.  

 

 


