
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  

20 юли – 26 юли 2020 г. 

 

 

20 юли 2020 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело №102/2020 -09.30ч. 

Подсъдими по процеса са: К. Т. М. (р. 1992г.) и Н. И. И. (р. 1999г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт от Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимата К. Т. М. е обвинена в това, че на 

26.11.2019г., в жилище в гр. Велико Търново, с цел да принуди С. С. Г., да 

поеме имуществено задължение - да й плаща периодично парични суми, за 

да предоставя необезпокоявано и под нейна закрила сексуални услуги, я 

заплашила с насилие - казала, че ще й прати мутри, и с друго 

противозаконно действие с тежки последици за пострадалата - че ще й 

вземе личните вещи, като деянието е придружено с причиняване на лека 

телесна повреда и с отнемането на имущество - парична сума в размер на 

50 лева и вещи (сребърни пръстени, златни обеци, дамски дрехи и 

козметика) на обща стойност 723,29 лева 

 
- престъпление по чл.213а, ал.2, т.2, т.З, пр.1, вр. ал.1, алт.З, пр.1 и 4, 

от НК. 
 

Н. И. И. е обвинен в това, че на същата дата в жилище в  гр. Велико 

Търново, чрез употреба на сила - дърпане, удар и извиване на ръката, и на 

заплашване - казал, че ще удари главата на пострадалата в стената, отнел 

чужди движими вещи от владението на С. С. Г., с намерение 

противозаконно да ги присвои, вещи (сребърни и златни пръстени и 

мобилен телефон) на обща стойност 342,26 лева, като деянието 

представлява опасен рецидив 

 
-    престъпление по чл. 199, ал.1, т.4, вр. чл. 198, ал.1, пр.1 и 2, вр. чл. 

29, ал.1, б. „А" и б. „Б", от НК. 

 

20, 21, 22 юли 2020 г. (понеделник, вторник, сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 16/2020 -09.30ч. 

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

 
 Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият Д. Р. Г. от гр. Бяла черква е обвинен 



в това, че нa 06.12.2018г. в гр. Бяла черква, област Велико Търново, се 

съвкупил с лице от женски пол – П. Г.С. (р.1948г.) от гр. Бяла черква, като 

я принудил към това със сила, изразяваща се в нанасяне на удар с юмрук в 

областта на лицето, притискане на устата и носа на С. с ръка, като 

вследствие на причинената принуда е настъпила смъртта на П. Г. С., като 

извършеното представлява особено тежък случай 

 

-престъпление по чл. 152, ал. 4, т. 4 във вр. с чл. 152, ал. 1, т. 2 от НК  

 

Д. Р. Г. е обвинен и в това, че на 06.12.2018 г. в гр. Бяла черква, 

област Велико Търново умишлено умъртвил П. Г. С., чрез притискане на 

устата и носа на С. с ръка, като убийството е извършено по особено 

мъчителен начин за убитата 

 

- престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пред. 2, във вр. с чл.115 от НК. 

 

22 юли 2020 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 215/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: В. С. С. (р. 1972г.)  

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият В. С. С. от гр. Велико Търново е 

обвинен в това, че на 14.08.2017г. на път 1-4, км. 123+700 /Варна –София/, 

на бензиностанция „Газпром", в землището на с. Леденик, общ. Велико 

Търново, при управление на моторно превозно средство влекач „МАН“, с 

прикачено полуремарке марка „Шварцмюлер“, собственост на „Пирамид“ 

ЕООД - гр. Девня, нарушил правилата за движение по чл. 20, ал. 2 от 

Закона за движението по пътищата като при възникнала опасност за 

движението не изпълнил задължението си да намали скоростта и в случай 

на необходимост да спре, в резултат на което блъснал пешеходеца Й. Д. И.  

от с.  Овча могила,  общ.  Свищов и по непредпазливост причинил смъртта 

му, като деецът С. е избягал от местопроизшествието  

 

- престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б", вр. с ал. 1 б. „в", вр. с чл. 342, 

ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал.2 от Закона за движението по 

пътищата. 

-  

23 юли 2020 г. (четвъртък) 
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.   

 

Частно наказателно дело № 229/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.15ч. 

Засегнато лице: И. Р. Х. (р. 1964г.) 

 

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 

Германия, на основание Решение на несъдебен орган от 06.02.2018 г., 

влязло в сила на 23.03.2018 г. С решение на органите в Германия на 

българския гражданин И. Р. Х. му е наложена санкция 100 евро за 

престъплението и 29 евро разходи по съдебното и административно 

производство за незаконно носене на нож с едноръчно отваряне. 

 

Частно наказателно дело № 65/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09.30ч. 

Засегнато лице: Е. М. (р. 1964г.) 

 

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 20.11.2018 г. влязло в сила на 03.12.2018 г. 

постановено в Швеция. В Швеция  българският гражданин Е. М. е осъден 

да заплати 10400 шведски крони за трафик на наркотици – 1,28 гр. 

канабисова смола. 

 

Частно наказателно дело № 153/2020 /Производство по чл. 451 от НПК/ 

- 11.30ч. 

Осъдено лице: М. В. Д. (р. 1993г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило предложение от ОС 

„Изпълнение на наказанията“ за замяна на наказание „пробация“ с 

„лишаване от свобода“ по отношение на М. В. Д, поради неспазване на 



пробационните мерки. С Определение от 14.11.2012г. по НОХД № 

910/2012г. на Районен съд -Горна Оряховица на М. В. Д. е наложено 

наказание „Пробация", включващо задължителна регистрация по настоящ 

адрес за срок от три години с периодичност два пъти седмично; 

задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три 

години; и безвъзмезден труд в полза на обществото - 200 часа годишно за 

срок от три години. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 414/2019 -11.30ч. 

Подсъдим по процеса е: И. Г. Т. (р. 1952г.) 

 

С присъда по НОХД № 2208/2018 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия И. Г. Т. от гр. Бургас за виновен в това, че на 

15.05.2016г. на км.135 + 600 на път 1-4 /София – Варна/, в землището на с. 

Шереметя, общ. Велико Търново, при управление на моторно превозно 

средство – лек автомобил „Джип Чероки“, собственост на Д. А. Б. от гр. 

Бургас, нарушил правилата за движение – чл.20, ал.1 от Закона за 

движение по пътищата, като не контролирал непрекъснато превозното 

средство , което управлявал; чл.25, ал.1 от Закона за движение по 

пътищата – като преди започване на маневра пресичане на северната пътна 

лента, не се убедил, че няма да създаде опасност за участниците в 

движението, които минават покрай него – движещия се със скорост 74 

км./час в полагащата му се лента за движение, в посока Велико Търново, 

мотоциклет „Ямаха“, собственост и управляван от И.С.С., и не извършил 

маневрата като се съобрази с неговото положение, посока и скорост на 

движение, в резултат на което блъснал с предна част на автомобила дясно 

странична част на мотоциклета и дясна подбедрица на водача и по 

непредпазливост причинил на И.С.С. от гр. Дебелец средна телесна 

повреда, изразяваща се в затруднение движението на десен долен крайник 

поради счупване на малкия пищял на дясна подбедрица /дясна фибула/. На 

основание  чл.343, ал.1, б „б“, пр.2, вр. чл.342, ал.3, вр. ал. 1 пр.3. вр. 

чл.129, ал2, пр.2, ал,2 от НК вр.чл. 20, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за 

движение по пътищата, и на основание чл.78А от НК е освободил И. Г. Т. 

от наказателна отговорност, като му е наложил административно 

наказание глоба в размер на 1500 лв. и лишаване от право на управление на 

МПС за срок от 1 година, считано от влизане в сила на присъдата.  

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

24 юли 2020 г. (петък) 
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 № 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 № 145/2020 – 11.00ч. 

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. 

 


