
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  

13 юли – 19 юли 2020 г. 

 

 

13 юли 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. 

 

14 юли 2020 г. (вторник) 
Частно наказателно дело № 383/2019 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09.00ч. 

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. 

 

15 юли 2020 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело №177/2020 -09.30ч. 

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

 

Делото е образувано по обвинителен акт от Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият А.  Г. А. от гр. Велико Търново е 

обвинен в това, че  на 10.09.2019г.,  около   19:20  часа,  в  гр.   Велико  

Търново,  на ул. „Краков",   срещу № 6   (южно   от   кръстовище   с   ул.   

„Княз Александър Батенберг"), при управление на моторно превозно 

средство - мотоциклет марка „КТМ", 350 куб.см., без да има 

необходимата правоспособност, нарушил правилата за движение - чл. 20, 

ал. 2,изр. посл. от ЗДвП - като при възникнала опасност за движението – 

пресичаща платното за движение от запад на изток пешеходка   Е. С. 

А. от гр.   Велико  Търново,   не  намалил  скоростта  и  не  спрял 

незабавно при възникване на опасността за движението; чл. 21, ал. 1 от 

ЗДвП като при избиране на скоростта на движение от 78,50 км/ч. превишил 

максимално допустимата за движение в населено място от 50 км/ч.; чл. 

119, ал. 1 от ЗДвП - като водач на нерелсово пътно превозно 

средство при приближаване на пешеходна пътека, не пропуснал 

преминаващата по нея пешеходка Е. С. А., в резултат на което я ударил с 

гумата на предното колело на мотоциклета и по непредпазливост причинил 

смърт   на   пешеходката   Е. С. А.,   като   е   избягал   от 

местопроизшествието  и   деянието   е   извършено   на   пешеходна   

пътека    

 

— престъпление по чл.343, ал. 3, пр. 4, пр. 5 и пр. 6, б. „б", пр. 1, вр. 

ал. 1, б. „в“  вр. с чл. 342, ал.1, пр. 3 от НК, вр. чл. 20, ал. 2, изр. посл., чл. 

21, ал.1 и чл.119, ал. 1 от Закона за движение по пътищата. 
 

Срещу А. Г. А. е повдигнато и обвинение, че на 10.09.2019г., около 

19:20 часа, в гр. Велико Търново, по ул. „Краков" в посока от юг на север, 

управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „КТМ", 350 

куб. см., което не е регистрирано по надлежния ред  

 

– престъпление по чл.345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК. 

 

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 оборудванe 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. 

 

17 юли 2020 г. (петък) 
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 

 

 


