
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  

8 юни – 14 юни 2020 г. 

 

 

8 юни 2020 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 11/2019 -10.00ч. 

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

 

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. 

 

10 юни 2020 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 106/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: А. А. М. (р. 2004г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

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

това, че нa 20.08.2019 г., за времето от 02:53 часа до 02:55 часа, в гр. 

Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, като 

непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на 

деянията и да ръководи постъпките си, на три пъти използвал платежен 



инструмент - дебитна карта, без съгласието на титуляра – Н. К. Д. от гр. 

Велико Търново, като извършил една неуспешна транзакция и две 

успешни транзакции по теглене на обща стойност 120 лева 

 
-    престъпление но чл. 249, ал.1, във връзка е чл. 26, ал.1, във връзка 

с чл. 63, ал.1, т.З от НК. 

 

А. А. М.  е обвинен и в това, че в периода от 19.08.2019 г. до 

20,08.2019 г., в гр. Велико Търново, чрез използване на техническо 

средство - отвертка, проникнал и направил опит да проникне 

противозаконно в чужди моторни превозни средства, паркирани на 

ул.„Акация" в гр. Велико Търново, без съгласието на собствениците им. 

 

-    престъпление по чл. 3466, във връзка с чл. 26, ал.1, във връзка с чл. 

63, ал. т.З от НК. 

 

11 юни 2020 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело № 61/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09.00ч. 

Засегнато лице: Д. К. А. (р. 1975г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило Искане за признаване и 

изпълнение на  решение за налагане на финансови санкции по реда на 

Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация 

или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, на основание  

решение на несъдебен орган от 31.07.2019 г. влязло в сила на 11.09.2019 г. 

постановено в Кралство Нидерландия. В Кралство Нидерландия  

българският гражданин Д. К. А. е осъден да заплати 140 евро за нарушение 

на Кодекса за движение по пътищата – неизползване на предпазен колан. 

 

Наказателно от общ характер дело № 39/2020 -09.30ч. 

Подсъдими по процеса са: Д. М. Б. (р. 1963г.) и М. Б. Н. (р. 1983г.) 

 
Делото е образувано на основание внесен обвинителен акт от 

Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който двамата подсъдими са 

обвинени както следва: 

 

Д. М. Б. - в това, че на 31.03.2019 г. в гр.Велико Търново, при 

условията на продължавано престъпление, използвала платежен 

инструмент - банкова карта Visa Debit PayWave Cards /Виза дебитна 

безконтактна карта/, издадена от „Банка ДСК" ЕАД на името на Ц. Й. М. от 

гр. Горна Оряховица, без съгласието на титуляря, като в 04:42 ч. от ATM 



/банкомат/, намиращ се на ул. „Ниш“ №1, извършила проверка на баланс 

по сметка, а в 04:43 ч. изтеглила сумата от 400 лева 

 

- престъпление по чл.249 ал.1 вр. с чл.26 от НК 

 

М. Б. Н. - в това, че на 31.03.2019 г. в гр.Полски Тръмбеш, при 

условията на продължавано престъпление и чрез посредственото 

извършителство на свидетеля В. З. М., използвал платежен инструмент - 

банкова карта Visa Debit PayWave Cards /Виза дебитна безконтактна карта/, 

издадена от „Банка ДСК" ЕАД на името на Ц. Й. М. от гр. Горна 

Оряховица, без съгласието на титуляря, като в 09:43ч. от ATM, находящ се 

на ул. „Търговска“ №53, изтеглил сумата от 100 лева, а в 09:44ч. сумата от 

280 лева, общ 380 лева 

 

- престъпление по чл.249 ал.1 вр. с чл.26 от НК 

 
Частно наказателно дело № 70/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09.30ч. 

Засегнато лице: Г. Й. Г. (р. 1970г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило постъпило Искане за 

признаване и изпълнение на  решение за налагане на финансови санкции 

по реда на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за 

конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, 

на основание  решение на съдебен орган от 30.12.2013 г. влязло в сила на 

28.03.2019 г. постановено в Германия. С присъда, постановена от 

германския съдебен орган, българският гражданин Г. Й. Г. е осъден да 

заплати 1100 евро за това, че на 31.08.20113г. в 04:24 часа на федерална 

магистрала 3 в района на Neustadt, в посока към Кьолн, като шофьор на 

МПС се блъснал в движещия се пред него камион с полуремарке, в 

следствие на преумора. Спътниците на осъденото лице претърпели в 

следствие на сблъсъка отчасти значителни наранявания. Чуждата 

материална щета възлиза на 1000 евро.   

 
Частно наказателно дело № 383/2019 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09.45ч. 

Засегнато лице: К. С. Т. (р. 1967г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило Искане за признаване и 

изпълнение на  решение за налагане на финансови санкции по реда на 

Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация 

или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, постановено в 

Австрия, на основание Решение на несъдебен от 26.03.2019 г. орган 



присъда, влязло в сила на 29.08.2019 г. С решение на органите в Австрия 

на българския гражданин К. С. Т. му е наложена санкция 80 евро и 16 часа 

„лишаване от свобода“ за извършване на административно нарушение.   

Делото е постъпило от, след което е било прекратено и изпратено по 

подсъдност на ВТОС. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 138/2020 - 10.15ч. 

Подсъдим по делото е: Й. Т. Б. (р. 1953г.) 

 

С присъда по НОХД № 505/2019 г. Районен съд – Горна Оряховица  е 

признал подсъдимия Й. Т. Б. от гр. Долна Оряховица за виновен в това, че 

на 23.10.2018г. в гр. Долна Оряховица, ул. „Пирин“ №25, при условия на 

повторност, държал акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква 

по закон – чл.2, т.2 от Закона за акцизните и данъчните складове и чл.28, 

ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия 

– тютюн за пушене с общо тегло 174,728кг, на стойност 34071,96 лв. и 

обща стойност на дължимия акциз 26558,65 лв. – престъпление по чл.234, 

ал.3 (предишна ал.2 – ДВ, бр.7 от 2019г.) т.1 във вр. с ал.1, във вр. с чл.28, 

ал.1 от НК. 

За горното деяние на основание чл.234, ал.3 (предишна ал.2 – ДВ, 

бр.7 от 2019г.), т.1 във вр. с чл.54 и чл.36 от НК на Й. Т. Б. е наложено 

наказание две години и два месеца „лишаване от свобода“ при 

първоначален строг режим. 

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

Въззивно административно наказателно дело № 76/2019 -10.30ч. 

Подсъдими по процеса лица са: К. К. М. (р. 1984г.) и Д. М. Н. (р. 1993г.) 

 

С присъда по АНД № 2048/2019 г. Районен съд – Велико Търново 

признал Д. М. Н. за невиновна в това, че на 02.05.2017 г. в гр. Велико 

Търново, пред ТП на НОИ Велико Търново, съзнателно се ползвала от 

неистински официални документи - трудов договор, Заповед за 

прекратяване на трудов договор, трудова книжка на нейно име, като от нея 

за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, с което 

да е осъществила състав на престьпление по чл. 316 вр. чл.308, ал. 1 от НК. 

К. К. М. е признат за виновен в това, че за времето от неустановена 

дата до 02.05.2017 г. в гр. Велико Търново, съставил неистински 

официални документа - Трудов договор, Заповед за прекратяване на 

трудов договор, Трудова книжка на името на Д. М. Н., с цел да бъдат 

използвани - престъпление по чл. 308, ал.1 от НК и на основание чл. 78а, 

ал.1 от НК е освободен от наказателна отговорност за извършеното 



престъпление и му е наложено административно наказание - глоба в 

размер на 1000 лева. 

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

протест на Районна прокуратура  - Велико Търново. 

 

Въззивно частно наказателно дело № 156/2019 -10.50ч. 

Жалбоподател е: К. М. К. (р. 1948г.) 

 
С присъда по НЧХД № 1166/2019 г. Районен съд – Велико Търново 

признал К. М. К. за виновен в това, че за периода от 16.02.2019г. до 

18.02.2019г. в гр. Велико Търново, в жилищна сграда на адрес гр. В. 

Търново, ул. „Цар Самуил“ №6, залепил ръчно написани листовки, в които 

написал „Б.Ч. призна!!! Откраднал 51840лв.!!! Крадец!!!, „Самопризнание 

на Б. Ч… От 2007г. до 2018г., включително, са 12 години, по 12 месеца, по 

360 лева наем за антените, на месец правят общо 51840лева!!!“ и „Б. Ч.!!! 

Продължаваш ли да крадеш??? и „крадец“, като с тях разгласил позорни 

обстоятелства и му приписал престъпление – кражба на сумата от 51840 

лева, като клеветата е нанесена публично и е разпространена по друг начин 

– посредством залепване на ръчно написани листовки – престъпление по 

чл. 148, ал.2, вр. ал.1, т.1 и т.2, предл.2 вр. чл.147, ал.1 от НК, като на 

основание чл.78а, ал.1 от НК съдът го е освободил от наказателна 

отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 

1000 лева. К. М. К. ще трябва да заплати на Б. Т. Ч. сумата в размер на 

7500 лв, представляваща претърпените от него неимуществени деяние, 

както и законната лихва върху тази сума от датата на довършване на 

деянието – 18.02.2019г. до окончателното и изплащане.  

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

въззивна жалба от К. М. К. 

 
Наказателно от общ характер дело № 36/2020 -13.00ч. 

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

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият К. Г. Д. от гр. Свищов е обвинен в 

това, че на 25.01.2018 г. в гр. Свищов, действайки при условията на 

продължавано престъпление, извършил следното - в товарен автомобил 

„Фиат Дукато", на кръстовището образувано от ул. „Климент Охридски" и 

ул. „Кирил и Методий",  и в автосервиз за гуми на ул. „Петьр Ангелов" № 

19а  в гр. Свищов, без надлежно разрешително, държал с цел 

разпространение наркотични вещества - високорискови наркотични 

вещества по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите, а именно: амфетамини, коноп 

/марихуана/ и 3,4метилендиоксиметамфетамин /MDMA/, като всичките 



гореизброени високорискови наркотични вещества са на обща стойност 

2547,50 лева /две хиляди петстотин четиридесет и седем лева и петдесет 

стотинки/ 

 

- престъпление по чл. 354а, ал. 1, изречение първо, пр. 4, вр. чл. 26, ал. 

1 от HK. 

 

12 юни 2020 г. (петък) 
Частно наказателно дело № 101/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09. 30ч. 

Засегнато лице: Асан А. (р. 1978г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило Искане за признаване и 

изпълнение на  решение за налагане на финансови санкции по реда на 

Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация 

или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, на основание  

решение на несъдебен орган от 21.03.2019 г. влязло в сила на 30.03.2019 г. 

постановено от Policijska postaja Gorisnica, Slovenija, Словения. С решение 

на органите в Словения на българския гражданин А. А. му е наложена 

санкция в размер на 500 евро за нарушение по чл.145, ал.1 от Закона за 

чужденците. 

 
Частно наказателно дело № 96/2020 -10.30ч. 

Осъдено лице: С. В. Л. (р. 1996г.) 

 

Делото е образувано след постъпило предложение на Главен 

прокурор на РБ. С присъда от  15.11.2018 г. по дело № 1-4037/2018 г на 

Градски съд, Нюкьобинг Фалстер,  К.  Дания,  българският гражданин  С. 

В.Л. от гр. Велико Търново, е осъден на 4 години и 6 месеца „лишаване от 

свобода", за извършени престъпления — „притежание на наркотични 

вещества, брутално насилие застрашаващо  живота,   заплахи   от   особено   

сериозен   характер   и управление на пътно превозно средство, което не е 

регистрирано в К. Дания. ВТОС трябва да постанови определение, с което 

по отношение на  С. В.Л. да приспособи присъдата на Градски 

съд,Нюкьобинг Фалстер,  К.  Дания, към изискванията на нашето 

законодателство,  да продължи тяхното изпълнение и да реши въпросите, 

свързани с тях: 

1. На кои текстове  от НК на Р. България съответстват извършените 

престъпления и какво наказание осъденият следва да изтърпи?  

2. Каква част от наказанието е изтърпяна на територията на друга 

държава  и какъв остатък осъденият има да изтърпява? 

3. При какъв режим да се изтърпи остатъкът от наложените наказания? 



 


