
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  

3 август – 9 август 2020 г. 

 

 

4 август 2020 г. (вторник) 
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. 
 

5 август 2020 г. (сряда) 
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. 

 

6 август 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.  

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 236/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Д. Д. Н.  (р. 1972г.)  

 

С присъда по НОХД № 1868/2019 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия Д. Д. Н.  за виновен в това, че на 29.10.2016 година в 

град Велико Търново, местност „Боруна" /северно от кръстовището на ул. 

Т.Търновски" с път за ж.п. гара - Велико Търново/ направил опит да 

извърши действие спрямо Б. Г. Б. с цел да възбуди и удовлетвори свое 

полово желание без съвкупление, чрез употреба на сила - сграбчил я с 

двете си ръце от към гърба и, дърпал я, влачил я, запушил с ръка устата, 



затиснал я с тялото си, ударил я два пъти с ръка през лицето, като деянието 

останало    недовършено    по    независещи    причини,    с което 

осъществил престъпление по 150, ал.1 вр. чл. 18,ал.1 от НК,   му е 

наложело наказание лишаване от свобода за   срок от 4 години, при 

първоначално строг режим на изтърпяване.  

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

въззивна жалба от подсъдимия. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 89/2020 – 09.30ч. 

Подсъдим по делото е: О. З. И. (р. 1997г.) 

 

С присъда по НОХД № 438/2018 г. Районен съд – Павликени  е 

признал подсъдимия О. З. И. от гр. Павликени за виновен в това, че на 

02.06.2018г. в гр. Бяла черква, община Павликени, причинил на Р. И. Р. от 

гр. Бяла черква средна телесна повреда, изразяваща се в трайно 

затрудняване на речта и счупване на челюст, поради което и на основание 

чл.129, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл.54 от НК му наложил 

наказание две години „лишаване от свобода“. На основание чл.66, чл.1 от 

НК изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ е 

отложено за срок от три години от влизане на присъдата в сила.  

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 152/2020 -10.00ч. 

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. (р. 1998г.) 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. 

 
 


