
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  

29 юни – 5 юли 2020 г. 

 

 

29 юни 2020 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело № 185/2020 / Производство по молби за 

реабилитация/ -09.00ч. 

Молител е: П. И. В. (р. 1981г.) 

 
Делото е образувано въз основа на молба от П. И. В. Лицето е с 

влязла в сила присъда по НОХД №106/2014г по описа на Окръжен съд -

Велико Търново, в сила от 14.03.2014г. Според молителя срокът на 

наложеното с присъдата наказание е изтекъл преди три години.  

 
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. 

 

30 юни (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 64/2020 -10.00ч. 

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

 
 Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият Н. М. К.  от гр. Горна Оряховица е 

обвинен в това, че на 10.11.2018 г., в гр. Г. Оряховица, в частен дом, 

находящ се на ул. „Славянска" №23, умишлено умъртвил М. Т. П. от гр. Г. 

Оряховица, чрез нанасяне на множество удари с крака и ръце по тялото на 

П., като убийството е извършено по особено мъчителен за убитата начин и 

с особена жестокост 

 

- престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3, във връзка с чл. 

115 от НК 

 

Със същия обвинител акт Н. М. К. е обвинен в това, че на 10.11.2018 

г., в гр. Г. Оряховица, в частен дом, находящ се на ул. „Славянска" №23, 

чрез нанасяне на множество удари с крака и ръце причинил на С. Д. С. от 

гр. Г. Оряховица, средна телесна повреда, изразяваща се в причиняване на 

закрита черепно-мозъчна травма- нараняване, довело до разстройство на 

здравето, временно опасно за живота 

 

 - престъпление по чл. 129 ал. 2, вр. ал.1 от НК. 

 
Наказателно от общ характер дело № 105/2019 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: И. С. А. (р. 1979г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимите И. С. А. от гр. Варна, е обвинен в 

това, че на 13.01.2020г. в гр. В. Търново отнел от владението на 

собственика Е. А. А. от гр. В. Търново, без негово съгласие, с намерение 

противозаконно да присвои чужди движими вещи – черна кожена чанта на 

стойност 27лв., сумата от 60лв., както и валута - 40 леи на стойност 16,35 

български лв., всичко на обща стойност 103,35лв. 

 

- престъпление по  чл.194, ал.1 от НК 

 

Със същия обвинителен акт И. С. А. е обвинен в това, че на 

13.01.2020г. в гр. В. Търново използвал платежен инструмент – дебитна 



карта, издадена от банка „ОББ“ АД, гр. София, собственост на Е. А.А. от 

гр. В. Търново, като изтеглил от АТМ-устройство, находящо се в гр. В. 

Търново, кв. „Кольо Фичето“, сумата 320 лв. без съгласието на титуляра 

А., като деянието не представлява по-тежко престъпление 

 

- престъпление по  чл.249, ал.1 от НК 

 

Наказателно от общ характер дело № 112/2020 -14.00ч. 

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. 

 

 

1 юли 2020 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 145/2020 – 10.00ч. 

Подсъдим по делото е: С. С. И. (р. 1999г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият С. С. И. от гр. Горна Оряховица е 

обвинен в това, че на 03.10.2019 г., в гр. Горна Оряховица, без надлежно 



разрешително, издадено от органите по чл.16 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ и в нарушение на чл.30, 

чл.32, ал.1 и чл. 73, ал.1 от същия закон и чл. 1 и следващи от Наредбата за 

условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП, 

държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество -14 

свивки коноп /марихуана/ с общо тегло 12,124 грама на обща стойност 

72,74 лева 
 

- престъпление по чл. 354 „а", ал. 1, изр. 1-во, пр. 4, алт. 1 от НК. 

 

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. 

 

2 юли 2020 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 183/2020 - 09.00ч. 

Подсъдими по процеса са: Д. Д. Й. (р. 1989г.) 

 

С присъда по НОХД 279/2018 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимия Д. Д. Й. за виновен в това, че на 29.09.2015г. в гр. 

Свищов, нанесъл удар с крак в областта на ръката и причинил на В. В. Б. 

средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на основна фаланга на 

пети пръст на дясна китка, последвали оперативно кръвно наместване и 

фиксиране на метал на счупената кост, като това счупване е довело до 

трайно затруднение на движението на десен горен крайник със срок на 



лечение и възстановяване около два месеца при нормален оздравителен 

процес, поради което и на основание чл.129, ал.2, пр.2, вр. чл. 129, ал. 1 от 

НК, вр. чл. 54 и чл. 36 НК го е осъдил на шест месеца „лишаване от 

свобода“. На основание чл.66, ал.1 от НК съдът е отложил изпълнението на 

наказанието за срок от три години.  

Д. Д. Й е осъден и да заплати на В. В. Б. сумата от 5000лв, 

представляваща обезщетение за причинени в резултат на деянието 

неимуществени вреди. 

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано на основание 

въззивна жалба от подсъдимия.  

 

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. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 162/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Е. Е. Й. (р. 1978г.) 

 

С присъда по НОХД № 465/2017 г. Районен съд – Свищов  е признал 

подсъдимия Е. Е. Й. от гр. Свищов за виновен в това, че на 05.10.2017г. в с. 

Ореш, общ. Свищов, с цел да попречи и осуети извършването на проверка 

на МПС „Фолксваген голф“, управлявано от С. Е. Й., противозаконно 

пречил на орган на властта – полицай С. П. Й., полицай В. Г. , полицай Р. 

Р., полицай М. Г, да изпълнят задълженията си по служба – проверка на 

МПС „Фолксваген голф“ , сваляне на регистрационните табели на МПС 

„Фолксваген голф“, като отказал да изпълни полицейски разпореждания от 

страна на полицай Й. да не привежда в движение лекия автомобил и да не 

напуска мястото за извършването на проверката. След няколкократно 

отправено полицейско разпореждане да преустанови противозаконното си 

грубо поведение спрямо полицейските служители, поставил контактния 

ключ на таблото на лекия автомобил и направил опит да го приведе в 

движение и да напусне мястото на извършването на проверката, като 



същия блъснал полицай С.П.Й., което наложило използването на помощни 

средства – белезници и физическа сила за извеждането му от лекия 

автомобил. Поради това на основание чл.270,ал.1 от НК, във вр. с чл. 54 и 

чл.36 от НК съдът го осъдил на глоба в полза на държавата в размер на 

2000лв. 

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

въззивна жалба на подсъдимия и протест от Районна прокуратура - 

Свищов. 

 

Въззивно частно наказателно дело № 168/2020(Производство за 

определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК) – 10.00ч. 

Жалбоподател е: В. Г. М.  (р. 1946г.) 

 
С определение по ЧНД № 261/2019г. Районен съд – Свищов е 

групирал наложените на В. Г. М.  наказания по присъда по НОХД № 

200/2013г. на Районен съд - Никопол от една година пробация при 

следните пробационни мерки – задължитена регистрация по настоящ адрес 

за срок от 1 година, състояща се в явяване и подписване пред пробационен 

служител или определено от него длъжностно лице, в периодичност два 

пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител 

за срок то една година; и по НОХД № 295/2017г. на Районен съд – 

Никопол от една година лишаване от свобода, като е определили едно 

общо наказание – най-тежкото от наложените му по тези присъди, а 

именно една година лишаване от свобода. 

Съдът е групирал наложените на В. Г. М. наказания по присъда по 

НОХД №1186/2011г. на Районен съд – Никопол от две годишни лишаване 

от свобода, по НОХД №360/2012г. на Районен съд – Никопол от две 

години лишаване от свобода и по НОХД №370/2013г. на Районен съд – 

Никопол – от една година лишаване от свобода, като е определил едно 

общо наказание – най-тежкото от наложените му по тези присъди, а 

именно: две години лишаване от свобода. На основание чл. 57, ал.3 от 

ЗИНЗС съдът е определил общ режим на изтърпяване на наказанието в 

размер на две години лишаване от свобода. 

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

жалба от лицето. 

 

Наказателно от общ характер дело № 202/2020 – 10.00ч. 

Подсъдими по делото са: А. Б. К. (р. 1956г.) и Б. В. Б. (р. 1948г.) 

 

Делото е образувано въз основа на внесено от ВТОП споразумение, с 

който подсъдимият А. Б. К. се признава за виновен в това, че на 

30.09.2016г. в гр. Полски Тръмбеш, в собствения си лек автомобил „Мазда 

Трибют“, държал повече от три археологически обекта по смисъла на чл. 



146, ал.1 от Закона за културното наследство, както следва – (фибули от I, 

II и III век, част от накит, игла-пръстен, предназначен за стрелба с лък, 

халка, пръстени от сплав, бронзови и сребърни монети) общо 115 

археологически обекта на обща стойност 4418 лв. – престъпление по 

чл.278, ал.6, предл.3 от НК, вр. чл. 96-98 от Закона за културното 

наследство, и чл. 21м ал.4 и чл.22, ал.2 от Наредба Н – 3/03.12.2009г. за 

реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на 

движими културно ценности на Министерство на културата на РБ. А. Б. 

К. се признава за виновен и в това, че за времето от неустановена дата до 

30.09.2016г. придобил и държал в собствения си лек автомобил „Мазда 

Трибют“ боеприпаси и огнестрелно оръжие – 25 бр. малокалибрени 

патрони, калибър 22 LR или 56х15mmR, с периферно възпламеняване , 

стандартно заводско производство , без да им надлежно разрешително за 

това по смисъла на чл.7, ал. 1 и чл.50 от Закона за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) – 

престъпление по чл.339, ал.1 от НК. 

Подсъдимият Б. В. Б. се признава за виновен в това, че на 

30.09.2016г. в гр. Полски Тръмбеш, в лек автомобил „Мазда Трибют“ – 

собственост и управляван от Ангел Б. К. държал повече от три 

археологически обекта по смисъла на чл.146, ал.1 от Закона за културното 

наследство (бронзови и сребърни монети, бронзова пластика, жетон – 

бронз, бронзов пръстен, рязани бронзови монети и оловна пломба) – общо 

279 археологически обекти на обща стойност 8301 лв. – престъпление по 

чл.278, ал.6, предл. 3 от НК във вр. с чл. 96-98 от Закона за културното 

наследство и чл.21, ал.4 и чл.22, ал.2 от Наредба Н – 3/03.12.2009г.  за 

реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на 

движими културни ценности на Министерство на културата на РБ.  

 

Въззивно частно наказателно дело № 187/2020 – 10.30ч.  

Жалбоподател е: А. Е. Й.  (р. 1979г.) 

 

С определение по НЧХД №1076/2019г. на Районен съд – Велико 

Търново, А. Е. Й.  е осъдена да заплати в полза на Районен съд – Велико 

Търново сумата от 200 лв., направени по делото разноски за съдебно-

медицинскаекспертиза , както и сумата от 5лв., в случай на издаване на 

изпълнителен лист в полза на Районен съд – Велико Търново. 

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

жалба на А. Е. Й. срещу определение по НЧХД №1076/2019г. в частта в 

която прекратява наказателното производство и в частта му относно 

предявените от тъжителката граждански искове спрямо подсъдимите.  

 

3 юли 2020 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 114/2020 -10.00ч. 



Подсъдим по процеса е: К. Т. Н. (р. 1971г.) 

 
 Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият К. Т. Н.  от гр. Велико Търново е 

обвинен в това, че на 21.11.2018 г. в с. Горна Студена, общ. Свищов  отнел 

движи вещи - сумата от 460 лева и кожена чанта на стойност 3,46 лева, 

всичко на обща стойност 463,46 лева от владението и без съгласието на 

собственика К. Л. К. с намерение противозаконно да ги присвои 
 

- престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. 
 

Със същия обвинител акт К. Т. Н.  е обвинен в това, че на 21.11.2018 г. в с. 

Овча могила, общ. Свищов, действайки в условията на продължавано 

престъпление, използвал платежен инструмент - дебитна карта, издадена 

от „Централна Кооперативна Банка" АД, без съгласието на титуляря К. Л. 

К., като изтеглил на два пъти общо сумата от 150 лева посредством АТМ - 

устройство на „Централна Кооперативна Банка" АД, находящо се в с. Овча 

могила, общ. Свищов, като деянието не съставлява по-тежко престъпление 
 

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


