
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  

6 юли – 12 юли 2020 г. 

 

 

6 юли 2020 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело № 211/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09.30ч. 

Засегнато лице: И. С. П. (р. 1972г.) 

 
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..  

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

на българският гражданин И. С. П. му е наложена санкция в размер на 

2500 евро за това, че  21.03.2019г., в 15:45 часа по непозволен начин 

пресякъл държавата граница от Република Хърватска в Република 

Словения, без да притежава необходимите документи за това. Също така 

по непозволен начин помогнал на двама съпътници да влязат в Република 

Словения, без да притежават необходимите документи. 

 

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.З от НК. 

 

6 и 7 юли (понеделник и вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 36/2020 -10.00ч. 

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  

 

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

1 от HK. 

 

7 юли 2020 г. (вторник) 
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. 

 

 

9 юли 2020 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 146/2020 - 09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: С. Л. Б. (р. 1976г.) 

 

С присъда по НОХД №201/2019 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия С. Л. Б. за невиновен в това, че периода от 

29.12.2017г. до 16.07.2018г., в гр. В. Търново, в условията на 

продължавано престъпление, чрез повреждане на преграда, здраво 

направена за защита на имот, и чрез използване на неустановено до 

момента техническо средство, отнел от владението на собствениците, без 

тяхното съгласие, с намерение противозаконно да присвои чужди движими 

вещи, като кражбата представлява опасен рецидив. 

 На 29.12.2017г. , в гр. В. Търново, ул. „Асти“ №24, при условията на 

опасен рецидив, чрез използване на неустановено техническо средство – 

подправен или преправен ключ, С. Л. Б. отнел от владението на „ХИТ“ 

ООД с. Първомайци, и без съгласието на собствениците, с намерение 

противозаконно да присвои чужди движими вещи на обща стойност 

520,94лв., собственост на Общ. В. Т. и „Електроразпределение Север“ АД, 

гр. Варна. 

На 16.07.2018г. в гр. В. Търново, ул. „Сергей Румянцев“ №4, при 

условията на опасен рецидив, чрез повреждане на преграда здраво 

направена за защита на имот – счупване на катинар, поставен на входна 

врата на гаражна клетка, и чрез използване на неустановено техническо 

средство той отнел от владението на собствениците, без тяхното съгласие, 

с намерение противозаконна да присвои чужди движими вещи на обща 

стойност 374,22 лв., собственост на Т. А. Д. и М. К. Г., поради което и на 

основание чл. 304 от НПК го оправдавал по повдигнатото обвинение за 

престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, пр.1, вр. чл. 195, ал.1, т.3, пр.1 и т.4, 

пр.2,вр.чл. 194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а“ и б „б“, вр. чл.26, ал.1 от НК 

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано на основание 

протест на Районна прокуратура – Велико Търново.  

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 151/2020 -10.00ч. 

Подсъдими по процеса са: А. Й. А. (р. 1963г.) и Х. Й. П. (р. 1969г.)  



 

С присъда по НОХД № 851/2019 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия А. Й. А. за виновен в това, че на 05.12.2018г. в гр. В. 

Търново, ул. „Полтава“ №3, от магазин „Берг“, в съучастие като 

извършител с Х. Й. П. – помагач, отнел от владението на Г. Р. М, от гр. В. 

Търново без негово съгласие, с намерение противозаконно да присвои 

чужди движими вещи – паричната сума от 540 лв., собственост на 

„ТЕРМОКС“ ЕООД, гр. София, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК, чл.36 и чл.54 от НК му наложил наказание „лишаване 

от свобода“ за срок от шест месеца, което да бъде изтърпяно при 

първоначален общ режим.  

Със същата присъда подсъдимият Х. Й. П. е признат за виновен за 

това, че на 05.12.2018г. в гр. В. Търново, ул. „Полтава“ №3, от магазин 

„Берг“, в съучастие с А. Й. А. като помагач – чрез отвличане на 

вниманието на управителя на търговския обект Г. Р. М., умишлено улеснил 

извършителя А. Й. А. да отнеме от владението на Г. Р.М. бе негово 

съгласие, с намерение противозаконно за присвои чужди движими вещи- 

паричната сума от 540 лв., собственост на „ТЕРМОКС“ ЕООД, гр. София, 

поради което и на основание чл. 194, ал. 1. вр. чл. 20, ал.4 от НК, чл.36 и 

чл.54 от НК му наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест 

месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.  

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 152/2020 -10.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Н. С. М. (р. 1984г.)  

 

С присъда по НОХД № 421/2019 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимия Н. С. М. за виновен в това, че за времето от 

13.07.2017г. до 28.07.2017г. в гр. Лясковец и в гр. Горна Оряховица, с цел 

да набави за себе си имотна облага, при условията ма продължавано 

престъпление – през непродължителен период от време, при една и съща 

еднородност на вината, е извършил две деяния, които осъществяват 

поотделно състав на едно и също  престъпление, изразяващо се в това, че 

възбудил и поддържал заблуждение у Г. Д. Г., в качеството му на 

земеделски производител, и у А. Б. А,, в качеството му на председател на 

ОППК „Бъдеще“, гр. Долна Оряховица и с това причинил имотна вреда на 

Г. Д. Г. в размер на общо 15601,98 лв., поради което и на основание чл.209, 

ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. чл. 54, вр. чл.36 от НК е осъден на две години 

„лишаване от свобода“, които да изтърпи при първоначален общ режим, на 

основание чл.41, ал.6 НК вр. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС. 

На основание чл. 45 ЗЗД Н. С. М. е осъден да заплати на ОППК 

„Бъдеще“, представлявана от М. П. Б., сумата от 4711,98 лв., а на Г. Д. Г. 



сумата от 10890 лв. за причинени имуществени вреди, в резултат на 

деянието, за което е наложено наказание по чл. 209, ал.1, вр. чл.26, вр. чл. 

54 и чл.36 от НК. 

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 178/2020 -11.00ч. 

Подсъдим по процеса е: С. Р. С.  (р. 1993г.)  

 

С присъда по НОХД № 185/2019 г. Районен съд – Свищов е признал 

подсъдимия С. Р. С. за виновен в това, че на 06.05.2018г. в гр. Свищов с 

цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление, извършил 

действия – целувал я по врата, галил я по тялото и гърба, по отношение на 

лице, навършило 14-годишна възраст – Г. Г. Р. от гр. Свищов, като 

употребил за това сила – притискал ръцете и и използвал безпомощното 

състояние на Р., която спяла, поради което на основание чл. 373, ал.2 от 

НПК, вр. чл.150, ал.1 от НК, вр. чл.58а и чл.36 от НК е осъден на една 

година и четири месеца „лишаване от свобода“, като на основание чл.66, 

ал.1 от НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок от три 

години. С. Р. С. е осъден да заплати на Г. Г. Р. сумата от 1000лв., 

представляваща причинени в резултат на престъплението неимуществени 

вреди, ведно с законната лихва, като за разликата до 10 000 лв. съдът е 

отхвърлил гражданския иска като недоказан. 

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

въззивна жалба на пострадалата. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 73/2020 – 11.30ч. 

Подсъдим по делото е: Й. Н. К. (р. 1968г.) 

 

С присъда по НОХД № 115/2018 г. Районен съд – Елена  е признал 

подсъдимия Й. Н. К. от гр. Елена за виновен в това, че на 21.03.2017г. в гр. 

Елена причинил на Р. Н. М. средна телесна повреда  - посттравматичен 

периартрит (възпаление) на ставата на лявото рамо, изразяваща се в 

засягане на мускулите около ставата – болево ограничение на движенията 

в лявата раменна става, отслабване на захвата на левия горен крайник, 

довела до трайно затрудняване на движението на ляв горен крайник за 

срок от около два – три месеца, поради което на основание чл. 129, ал.2, 

във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК го е осъдил на година и 

пет месеца „лишаване от свобода“, като на основание чл. 66 от НК  

наказанието е отложено за срок от три години и пет месеца, считано от 

влизане на присъдата в сила. 

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

въззивна жалба на подсъдимия. 



 

10 юли 2020 г. (петък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 48/2020 - 10.00ч. 

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.  

 


