
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  

10 август – 16 август 2020 г. 

 

 

12 август 2020 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 112/2020 -10.00ч. 

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. 

 

13 август 2020 г. (четвъртък) 
Въззивно частно наказателно дело № 235/2020 -09.00ч. 

Въззиваем по процеса е: С. П. П. (р. 1947 г.) 

 
С присъда по НОХД № 689/2019 Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия С. П. П. за невиновен в това, че на 20.01.2016г. в гр. 



Габрово при условията на продължавано престъпление, с две отделни 

деяния, като длъжностно лице – изпълнителен директор на „Меркурий П и 

П“ АД в гр. Габрово присвоил чужди пари в големи размери – сумата от 

350 хил. лв., собственост на „Меркурий П и П“ Ад гр. Габрово, поверени 

му да ги управлява, поради което и на основание чл. 304 НПК го е 

оправдавал по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 

202, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК. 

Делото е образувано въз основа възражение на С. П. П. срещу частен 

протест на РП – Габрово, в което твърди, че протестът срещу 

оправдателната му присъда не е подаден в срок.  

 

Наказателно от общ характер дело № 262/2020 -10.00ч. 

Подсъдими по процеса са: Н. П. Т. (р. 2000г.) и Х. Х. Х. (р. 2000г.) 
 

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

който подсъдимите Н. П.Т. от  гр. Ловеч и Х. Х. Х., от гр. Лясковец,  се 

признават за виновни в това, че на 23.02.2020г., в гр. Лясковец, на ул. 

„Трети март“, в съучастие като съизвършители, без надлежно 

разрешително по смисъла по чл. 32, ал. 1, вр. чл. 30, ал. 1, вр. чл. 3, ал. 2, т. 

1, от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, 

държали с цел разпространение високорисково наркотично вещество, а 

именно - коноп /марихуана/ с общо нето тегло 4,483 грама и процентно 

съдържание на активен наркотично действащ компонент - 

тетрахидроканабинол 22,6%, на стойност 77,27 лв. 

 

- престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 4. вр. чл.20, ал.2 от НК, вр.  

чл.32. ал.1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и 

прекурсорите. 

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 271/2020 -10.00ч. 

Жалбоподател е: М. П. П. (р. 1965г.)  

Въззиваем: И.В. А. (р. 1950г.)  

 

С присъда по НЧХД № 1919/2019 Районен съд – Велико Търново е 

признал за невиновен и е оправдал подсъдимия М. П. П., по всичките три 

повдигнати му от И. В. А. обвинения с тъжба по чл. 161 от НК, а именно, 

че 1. С изявлението си: „То и в нашата дружина има една африканска чума, 

която трябва да се унищожи", и "Тази африканска чума се казва И. А. и тя 

трябва да бъде ликвидирана!...", той публично го обидил, казвайки и 

употребявайки горния израз в негово присъствие, унизителен за честта и 

достойнството му, с което е осъществил престъпния състав на чл.148, ал.1, 

т. 1, вр. чл. 146, ал.1, предл. 1 от НК; 2. С изявлението си: „... Той (т.е. – И. 

А.) не се спря, от месец февруари всеки ден ходи да бракониерства!", П. 



публично разгласил позорно за него обстоятелство, а дори и му приписал 

престъпление (такова по чл.237, при условията на чл. 26, ал.1 от НК), с 

което е осъществил престъпния състав на чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.1, вр. чл. 

147, ал. 1, предл. 1 от НК; 3. С думите си: "Ще хвана стола и ей сега ще ти 

строша главата!", както и със съпътстващите ги физически действия по 

хващане на стола, надигането му и заплашителния му поглед и тон към 

него, е осъществил състава на чл.144, ал.1, предл. 1 от НК, заканвайки му 

се с престъпление по чл. 129, и и/или чл. 130 от НК, която закана 

възбудила у него основателен страх за осъществяването й; със същата 

присъда са отхвърлени   предявените   от  А.   субективно   съединени   

искове   по чл.45 от ЗЗД като неоснователни и недоказани, и на 

подсъдимия са присъдени направените по делото разноски. 

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от И. В. А. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 414/2019 -11.00ч. 

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. 

 

Частно наказателно дело № 242/2020 -11.00ч. / Производство по молби 

за реабилитация/ 

Молител: М. Т. Д. (р. 1981г.)  

 

Делото е образувано въз основа на молба от М. Т. Д.  Лицето е 

осъждано със споразумение от 08.12.2006 г. на Районен съд Габрово по 

НОХД № 2006 г. на задължителна пробация по настоящ адрес за срок от 

шест месеца; задължителни периодични срещи с пробационен служител за 

срок от шест месеца и шест месеца поправителен труд с 25% удръжки от 

трудовото възнаграждение, както и със споразумение от 17.02.2014 г. на 

Окръжен съд Велико Търново по НОХД № 67/2014 г. -  на осем месеца 

лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така 

наложеното наказание е отложено с три години изпитателен срок. М. Т. Д.  

моли съда на основание чл.87, ал.1 от НК и чл.433 и следващите от НПК да 

постанови съдебно решение, с което да постанови пълната му 

реабилитация. 

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 260/2020 -11.00ч. 

Жалбоподател е: П. Й. П. (р. 1960г.)  

Въззиваеми са: Л. А. И. и В. А. Г.   

 

С протоколно определение от 04.04.2019 г. Районен съд - Свищов е 

прекратил производството по НЧХД № 412/2018 г., образувано по тъжба 

на П. Й. П. срещу Л. А. И., и В. А. Г. В нея жалбоподателят твърди, че 

последните са му причинили телесни повреди на 27.02.2018 г в с. Ореш. 

Тъжителят е квалифицирал тъжбата си по чл. 130, ал. 1, във вр. с чл. 131, 

ал. 1, т. 2 НК и чл. 286 НК, чл. 10, чл. 11, ал. 1-2 НК.  

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано по жалба на 

Петър Й . П. срещу разпореждане на Районен съд - Павликени, с което е 

прекратено производството по НЧХД № 160/20220 г.  

 
Частно наказателно дело № 283/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -11.30ч. 

Засегнато лице: Х. Ж. К. (р. 1995г.) 

 
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, постъпило от 

съдебен орган на Федерална Република Германия, на основание Решение, 



постановено на 14.01.2019 г. и влязло в сила на 07.02.2019 г. С решението 

на българския гражданин Х. Ж. К. му е наложена санкция от 3 670 евро за 

измама по чл. 263, ал. 1, чл. 53 от Наказателния кодекс на Федерална 

Република Германия.   

 
Частно наказателно дело № 284/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -11.45ч. 

Засегнато лице: Б. Б. (р. 1988г.) 

 
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, постъпило от 

несъдебен орган на Федерална Република Германия, на основание Решение 

постановено на 15.04.2019 г., влязло в сила на 18.06.2019 г. С решението на 

българския гражданин Б. Б. му е наложена санкция от 188,50 евро за 

превишаване на допустима максимална скорост извън населено място с 27 

км/ч – административно нарушение на Наредбата за движение по 

пътищата и на Закона за движение по пътищата на Федерална Република 

Германия.   

 
Частно наказателно дело № 267/2020 -13.00ч. 

Осъдено лице е: Б. В. Б. (р. 1948г.)  

 

Делото е образувано по предложение на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново. Със споразумение по НОХД№202/2020г. по описа на ОС-

гр. В.Търново, лицето Б. В. Б. е осъден за извършено на 31.09.2016г. 

престъпление по чл.278, ал.6 от НК, като му е наложено наказание 

„лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца, изпълнението на 

което е било отложено на основание чл.66 от НК за срок от четири години. 

Лицето е осъдено и със споразумение по НОХД№678/2018г. по описа на 

ОС-гр. Свищов, за извършени на 29.03.2018г. престъпления по чл.277а, 

ал.З и 6 от НК, като му е наложено едно общо наказание „лишаване от 

свобода“ в размер на 10 месеца, изпълнението на което е било отложено на 

основание чл.66 от НК за срок от три години. Престъпленията, съгласно 

разпоредбата на чл.23, ал.1 от НК, се намират в условията на реална 

съвкупност помежду си. 

Наказанията, наложени с присъдите, на основание чл.25, ал.1, вр. с 

чл.23, ал.1, от НК, могат да бъдат кумулирани и на осъдения да се наложи 

едно общо наказание, което е най-тежкото измежду наказанията по 

посочените присъди. 

 



14 август 2020 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 212/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Е. Д. Е. (р. 1971г.) 
  

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият Е. Д. Е. е обвинен в това, че на 

20.02.2012 г. около 14:00 ч. в западна индустриална зона на гр. Свищов, на 

територията на „Свилоза" АД, на бетонна площадка в близост до закрит 

склад, нает от „Транском" ООД гр. Перник, поради незнание на правно-

регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - 

управление на мотокар, която нямал право да упражнява съгласно Наредба 

№ 1/10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за 

работа с електрокари и мотокари в предприятията, при разтоварване на 

чували с въглища от товарен автомобил „МАН ТГА 26.430" с ремарке за 

товарен автомобил „Хуферман ХСА 1870", управлявайки мотокар, снабден 

отпред с кофа, вдигната спрямо земята, потеглил напред в условията на 

ограничена видимост и притиснал с кофата намиращия се с гръб пред него 

В. К. И. към ремаркето на товарния автомобил, в резултат на което по 

непредпазливост причинил смъртта му, настъпила на 29.02.2012 г. 

 

 - престъпление по чл. 123, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 10 от 

Наредба № 10/07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при работа с електрокари и мотокари, вр. с чл. 25, ал. 1, 

вр. с § 6, т. 16, т. 10 и т. 1 от ДР от Закона за движение по пътищата; 

т. 53 от Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 10/07.12.2004 г. за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 

електрокари и мотокари; чл. 33 от Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд; чл. 14, т. 8 от Наредба № 12/30.12.2005 г. за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-

разтоварни работи. 

 

Наказателно от общ характер дело № 216/2020 -10.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Ц. И. Ц. (р. 1977г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Габрово, с който подсъдимият Ц. И. Ц. от гр. Габрово е обвинен в това, че 

в периода от 19.10.2017 год. до 19:30 часа на 06.06.2018 год. в гр.Габрово,    

при    условията    на    опасен    рецидив    и    продължавано престъпление, 

без надлежно разрешително по Закона за контрол на наркотичните 

вещества и прекурсорите, в апартамент №9, намиращ се на адрес 

гр.Габрово, ул."'Видима" №39, собственост на М. Т. Н. и И. Ц. Н., държал 

и разпространявал високорискови наркотични вещества: метамфетамин с 

общо нетно тегло 20,3 грама на обща стойност 508,50 лева;   хероин с общо 



тегло 6 грама на  стойност 300 лева чрез продажби на Р. И. С. от 

гр.Габрово, извършени в периода от м.април 2018 год. до 04.06.2018 год.; 

екстази с общо тегло 3 грама  на стойност  160 лева чрез продажби на С. В. 

Н. от гр.Габрово, извършени в периода от 19.10.2017г до 18.02.2018 г. 

купил и амфетамини с общо тегло 2,5 грама на стойност 75 лева чрез 

продажби  на  И.  Н. Д. от гр.Габрово, извършени периода м.декември 2017 

г. до началото на месец юни 2018 год. и на 06.06.2018 год., с цел 

разпространение, е държал в себе си високорискови наркотични вещества- 

хероин с общо нетно тегло 1,22 грама на обща стойност лева и 

метамфетамин с нетно тегло 0,57 грама на 14,25 лева, които при 

задържането се опитал да укрие чрез поглъщане и чрез изхвърляне до 

ползвания лек автомобил „Опел Корса", собственост на Б. И. Д.  
 

-престъпление по чл.354а, ал.2, т.4 във вр. ал.1, пр. 4 и 5,  във вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."а" и „б" от НК 


