
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  

22 юни – 28 юни 2020 г. 

 

 

22 юни 2020 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело №109/2020 -09.30ч. 

Подсъдими по процеса са: В. С. Р. (р. 1967г.) и Д. И. М. (р. 1967г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт от Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият В. С. Р. от гр. София, е обвинен в 

това, че  на 23.01.2019г., в гр. Лясковец, на ул. Христо Ботев „№ 34, на 

площадка за събиране на вторични суровини, ползвана от „МАТ МЕТАЛ" 

ЕООД - гр. Лясковец, в качеството си на водач на товарен автомобил, при 

условията на независимо съпричиняване с Д. И. М., причинил по 

непредпазливост смъртта на Г. Г. Б. поради незнание на правно 

регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - 

товарно-разтоварна дейност, при товарене на алуминиев отпадък в товарен 

автомобил марка „Скания", собственост на „СТАМ ТРЕЙДИНГ" АД - гр. 

София 

 

- престъпление по чл.123, ал.1, изр.1-о от НК, във вр. с чл.ЗЗ и 34, 

ал.1, от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, във вр. с чл.1 

2, ал.6 и чл.19, ал.2, от Наредба №12 от 30.12.2005г. за осигурявамо на 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-

разтоварни работи, и с чл.189 от Наредба №3.09.1999г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни на труд на работните места и 

при използване на работното оборудване. 

 

Със същия обвинител акт е повдигнато обвинение и срещу Д. И. М. 

от гр. В. Търново за това, че на 23.01.2019г., в гр. Лясковец, на ул. ,Христо 

Ботев“ № 34, като собственик и управител на „МАТ МЕТАЛ" ЕООД - гр. 

Лясковец, в качеството си на работодател, при условията на независимо 

съпричиняване с В. С. Р., причинил по непредпазливост смъртта на Г. Г. Б. 

поради незнание на правно регламентирана дейност, представляваща 

източник на повишена опасност - товарно-разтоварна дейност като 

разпоредил товаренето на алуминиев отпадък в товарен автомобил", модел 

„Скания“, собственост на „СТАМ ТРЕЙДИНГ“ - София, да се извърши по 

неправилен начин и с неподходящо работно оборудван за неговото 

изпълнение и не създал необходимата организация за избягване на риска 

от телесни увреждания на работещите лица, с което нарушил нормите по 



охрана на труда, като след деянието е направил всичко, зависещо са 

спасяване на пострадалия Г. Г. Б. 

 

- престъпление по чл.123, ал.4, предл. 1-о, в ал.1, изр.1 -о, от НК, във 

вр. с чл.275, ал.1 от Кодекса на труда, сп. 3, т. 1, във вр. с ал. 1, и чл.11, 

ал.1, от Закона за здравословни и безопасни условил на труд, и с чл.5, ал.1, 

чл.11, ал.1, чл.12, ал.6, вр. с Приложение №6, и чл.14, т.1, 2, 3, 4 и 5, от 

Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на товарно-разтоварни работи, и с чл. 165 от Наредба № 

7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване. 

 

23 юни (вторник) 
Частно наказателно дело № 192/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09.00ч. 

Засегнато лице: А. С. Л. (р. 1981г.) 

 
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 17.08.2018г., влязло в сила на 11.10.2018г.  

С решение на властите в Германия на българския гражданин А. С. Л. му е 

наложена санкция в размер на 525 евро за поведение, което нарушава 

разпоредбите за движение по пътищата, включително нарушения на 

разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на МПС, както и 

разпоредбите относно опасни товари. 

 
Наказателно от общ характер дело № 137/2020 -09.30ч. 

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

 
 Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият В. С. Ч. от гр. Свищов е обвинен в 

това, че на 02.12.2019г., в с. Ореш, общ. Свищов, без надлежно 

разрешително по смисъла на чл.73, във вр. с чл.30 от Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел 

разпространение високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.З, 

ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите, а именно коноп /марихуана/ с нетно тегло 47,088 грама, със 

съдържание на активен наркотично действащ компонент 



тетрахидроканабинол 7,6 %, на стойност 282,53 лева, и амфетамин с нетно 

тегло 29,412 грама на стойност 882,36 лева; 

 

- престъпление по чл.354а, ал.1, пр. 4-ро от НК, във вр. с чл.З, ал.2, 

т.1, чл.ЗО, и чл.73, от Закон за контрол на наркотичните вещества и 

прекурсорите, във вр. с Приложение №1 към чл.З, т.1 от Наредба за реда 

за класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

 
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 

 

24 юни 2020 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 130/2020 – 09.30ч. 

Подсъдим по делото е: К. Й. К. (р. 1951г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

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

това, че на 21.01.2019 год., в землището на гр. Свищов противозаконно - в 

нарушение на чл. 152, ал. 3 от Закона за културното наследство/ЗКН/, 

държал оръдие - 1 бр. самоделен детектор за метал /металотърсач/, за 

който знае, че е предназначен за търсене на археологически обекти 

 

- престъпление по чл. 277а, ал. 7 от НК, вр. чл. 152, ал. 3 ЗКН. 

 

Със същия обвинителен акт К. Й. К. е обвинен в това, че на  21.01.2019 г., в 

гр. Свищов държал повече от три археологически обекта, които не са 

идентифицирани и регистрирани па чл. 96-99, чл. 100, ал. 4, чл. 102, ал. 1 и 



2, чл. 103 от Закона за културното наследство /ЗКН/ и чл. 21, ал. 4 и чл. 22, 

ал. 2 от Наредба № Н-3 от 03.12.2009год. за реда за извършване на 

идентификация и за водене на регистър на движими културни ценности, 

издадена от Министъра на културата с ДВ бр.101 от 18.12.2009 г., а именно 

5 археологически обекта на стойност 42 лева (бронзови и медни монети) 

 

-престъпление по чл. 278, ал. 6, алт. 2, пр. 2 от НК, вр. чл. 96-99, чл. 

100, ал. 4, чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 103 от ЗКН и чл. 21, ал. 4 и чл. 22, ал. 2 от 

Наредба № Н-3/03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за 

водене на регистъра на движими културни ценности на Министъра на 

културата. 

 

25 юни 2020 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело № 134/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09.00ч. 

Засегнато лице: Е. А. И. (р. 1976г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило Искане за признаване и 

изпълнение на  решение за налагане на конфискация, на основание  

присъда, постановена от  властите на ФР Германия/Областен съд  

Траунщайн/. С присъда на Областен съд - 2, наказателна камара - 

Траунщайн по дело № 2 KLs 150 Js 41589/18, българският гражданин Е. А. 

И. е осъден да заплати разноски по делото и се постановява отнемане на 

сумата от 3120.00 евра. 

Делото е постъпило от Софийски градски съд, след което е било 

прекратено и изпратено по подсъдност на ВТОС. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 122/2020 - 09.30ч. 

Подсъдими по процеса са: В. С. С. (р. 1990 г.), Д. И. И. (р. 1993 г.), П. В. Р. 

(р. 1981 г.) 

 

С присъда по НОХД 39/2017 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимите В. С. С., Д. И. И. и П. В. Р. за виновни в това, че на 

14.06.2016 г. в град Велико Търново, на ул. „Димитър Буйнозов“ № 34, 

офис №3, са повредили преграда, здраво направена за защита на имот - 

счупване на три броя секретни патрони на входна врата, чрез използване 

на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген голф“ и 

техническо средство за счуване на секретни патрони, отнели чужди 

движими вещи – метална каса на стойност 207,90 лв. и съдържащата се в 

нея парична сума в размер на 5418 лв., собственост на търговско 

дружество „Анабел Арто България“ ООД, гр. Велико Търново, и сумата от 

500 лв., собственост на Г. Н. М.  от гр. Велико Търново – всички вещи на 

обща стойност 6125,90 лв. от владението на Г. Н. М., без нейното съгласие, 



с намерение противозаконно да ги присвои, поради което за извършено 

престъпление наложил: 

- на Д. И. И., извършил деянието в качеството на помагач, в 

съучастие на П. В. Р и В. С. С., наказание от една година лишаване от 

свобода, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлoжил за 

срок от три години – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2 и т. 4, пр. 1, 

във връзка с чл. 20, ал. 4 от НК, при условията на чл. 36 и л. 54 от НК; 

- на П. В. Р., извършил деянието след предварителен сговор с В. С. С.  

и в съучастие с Д. И. И. като извършител, наказание една година и четири 

месеца лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 

от НК отложил за срок от четири години – престъпление по чл. 195, ал 1, 

т. 3, пр. 2, т. 4, пр. 1 и пр. 2 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК, при 

условията на чл. 36  чл. 54 от НК;  

- на В.С. С., извършил деянието след предварителен сговор с П. В. Р. 

и в съучастие с Д. И. И. като извършител, наказание една година и шест 

месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим – престъпление 

по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2, т. 4, пр. 1 и пр. 2, т. 5 и т. 7, във връзка с чл. 28 

от НК, при условията на чл. 36 и чл. 54 от НК. 

 

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано на основание 

въззивни жалби от подсъдимите.  

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 121/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: В. Д. А. (р. 1979г.) 

 

С присъда по НОХД № 1019/2018 г. Районен съд – Горна Оряховица  

е признал подсъдимия В. Д. А. от гр. Горна Оряховица за виновен в това, 

че на 28.06.2017г. в гр. Стражица, нанасяйки побой на Р. И. М. и се заканил 

с убийство, като е отправил към нея думите „ще те убия“ и това заканване 

би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, поради 

което и на основание чл. 144, ал. 3, вр. Ал. 1, вр. чл. 54 и чл. 36 от НК го е 

осъдила на две години лишаване от свобода. Изпълнението на наказанието 

е отложено на основание чл.66, ал. 1 от НК за срок от три години.  

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 159/2020 -10.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Т. Б. Б.  (р. 1970г.) 

 
С присъда по НОХД № 2256/2018г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия Т. Б. Б. от гр. Ловеч  за виновен в това, че в периода 

от 28.09.2015 г. до 23.11.2015 г. в с. Горско Сливово, обл. Ловеч, на 

паркинг на кръстовище на ПП 1-4 /София - Варна/ с Път II -35 /Ловеч - 



Пловдив/, гр. Ловеч, гр. Летница, гр. Севлиево и гр. Велико Търново, с цел 

да набави за себе имотна облага, при условията на продължавано 

престъпление, сам и посредствено-чрез неустановено лице, както и чрез Д. 

П. И., А. А. Б. и П. И. Ц., повторно в немаловажен случай, възбудил и 

поддържал заблуждение у А. Б. Х. от гр. Велико Търново и с това му 

причинил имотна вреда в големи размери - възлизаща на сумата от 30980 

лева, поради което и на осн. чл.210, ал.1, т.4 и т.5, вр. с чл.ЗО, вр. с чл.28, 

ал.1, вр. с чл.26, вр. с чл. 54 и чл.36 от НК, го е осъдил на лишаване от 

свобода за срок от две години при първоначален общ режим, като го 

признал за невинен в това, че с извършената измама е причинена имотна 

вреда за разликата от 30980 лева до 75632,00 лева, явяваща се в особено 

големи размери, представляваща особено тежък случай - квалифициращ 

признак по чл. 211, пр. 1 от НК. 

Със същата присъда съдът е осъдил Т. Б. Б. да заплати на А. Б. Х., 

сумата от 30 980 лева, представляваща обезщетение за причинените от 

престъплението по настоящата присъда имуществени вреди, ведно със 

законната лихва считано от 23.11.2015г., до окончателното изплащане на 

сумата, като го отхвърлил за разликата до 36562 лева, като неоснователен. 

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

жалба от подсъдимия и протест от Районна прокуратура – Велико Търново. 

  

Въззивно административно наказателно дело № 163/2020 – 11.00ч. 

Подсъдим по делото е: А. И. А. (р. 2002г.) 

 

С присъда по АНД № 289/2019 г. Районен съд – Свищов  е признал 

подсъдимия А. И. А. от с. Вардим, общ. Свищов, за невинен в това, че на 

22.04.2019г. в гр. Свищов управлявал МПС – мотопед „Априлия“, който не 

е регистриран по надлежния ред, съгласно чл.3, ал.1 от Наредба I-45от 

24.03.2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение, временно 

отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрация за МПС и 

ремаркета теглени от тях, и реда за възстановяване на данни за 

регистрираните пътно превозни средство , като въпреки непълнолетието си 

е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи 

своите постъпки, поради което и на основание чл. 301, ал.4, вр.чл.304 от 

НПК го е оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 345, ал.2, вр.чл.63, 

ал.1, т.4 и т.5 от НК, като на основани чл.305, ал.6 НПК, на основание 

чл.175, ал.1, т.1, вр. чл.140 ЗДвП, вр. чл. 15, ал.2 от ЗАНН  е заменил 

наказанието „Глоба“ и му е наложил административно наказание 

„обществено порицание“ 

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

протест на Районна прокуратура - Свищов. 

 

26 юни 2020 г. (петък) 



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. 
 


