
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  

17 август – 23 август 2020 г. 

 

 

17 август 2020 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело № 286/2020 – 09.30ч. / Производство за 

определяне на общо наказание - кумулации) 

Осъдено лице е: А. А. М. (р. 2004г.)  

 

Делото е образувано по предложение на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново. С присъда по НОХД № 106/2020 г. по описа на ВТОС, А. 

А. М., е признат за виновен за извършени  престъпления по чл.373, ал.2 от 

НПК, във вр. с чл.58а, ал.1, във вр. чл.249, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. 

с чл.63, ал.1, т.З от НК и по чл.373, ал.2 от НПК, във вр. чл.58а, ал.1, 

чл.346б, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.З от НК, и му е 

наложено наказание едно общо наказание в размер на шест месеца 

„Лишаване от свобода", като на основание чл. 69, ал. 1 от НК 

изпълнението на така определеното наказание е отложено за срок от една 

година, считано от влизане на присъдата в сила. 

С присъда по НОХД № 2315/2019г. по описа на ВТРС, в сила от 

13.02.2020 г. А. А. М., е признат за виновен за извършено престъпление по 

чл. 195, ал.1,т. 3, пр.1, и пр. 2, т. 4, пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т. 

3, вр. чл. 26, ал.1 от НК, чл. 36, чл. 58 а, ал.4 от НК, чл. 373, ал. 2 от НПК, 

вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.Б, алт. 2, пр. 1 от НК, и му е наложено наказание 

„Пробация".  

   На основание чл.25, ал. 1 вр. чл. 23 ал. 1 от НК ВТОП предлага да 

бъде определено едно общо наказание измежду наложените наказания по 

НОХД № 106/2020 г. по описа на ВТОС и НОХД № 2315/2019г. по описа 

на ВТРС, а именно „лишаване от свобода" за срок от шест месеца, като на 

основание чл. 69, ал. 1 от НК, като изпълнението на така определеното 

наказание да бъде отложено за срок от една година. 

 
Наказателно от общ характер дело № 219/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Х. Е. П. (р. 1992г.) 
  

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

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

03.12.2017 г. в 20:39 часа в град Велико Търново, при посредствено 

извършителство, чрез действията на невиновното лице В. П. Ф., на АТМ - 



устройство, находящо се в град Велико Търново, ул „Стоян Михайловски" 

№ 7, магазин „Картала - ЦБА", използвал платежен кредитна карта тип 

„Бяла Карта", без съгласието на титуляря С.Н. Н., като изтеглил сумата от 

400 лева от сметката му 
 

- престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. 

 

18 август 2020 г. (вторник) 
Частно наказателно дело № 278/2020 -10.00ч. / Производство по молби 

за реабилитация/ 

Молител: Й. Д. Й. (р. 1974г.)  

 

Делото е образувано въз основа на молба от Й. Д. Й.  Лицето е 

осъждано по НОХД №523/2005 г. по описа на РС Горна Оряховица, със 

споразумение от 04.05.2005 г.,  на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, вр. 

чл.Зб и чл.54 от НК - на пробационни мерки за срок от 1 година, а на 

основания чл.343г, вр. чл.343, ал.2, вр.ал. 1, вр.чл.37, т.7 и вр.чл.49 от НК - 

на лишаване от право да управлявам МПС за срок от 3 месеца; по НОХД 

№1475/2007 г. по описа на РС Велико Търново, със споразумение от 

05.02.2008 г., на основание чл.235, ал.6, вр. ал.1, предл.1 и предл.5, вр. 

чл.Зб и чл.54 от НК -на пробационни мерки за срок от съответно първите 

две - 6 месеца, третата - за срок от 2 години; по НОХД №1663/2012 г. по 

описа на РС Велико Търново, със споразумение от 28.08.2012 г., на 

основание чл.343б, ал.1, чл.Зб и чл.54 от НК - на 3 месеца „лишаване от 

свобода“, което на основание чл.66 ал. 1 от НК е отложено за срок от 3 

години, а на чл.343г, вр. чл.343б, ал.6 от НК - на лишаване от право да 

управлявам МПС за срок от 10 месеца; по НОХД №350/2012 г. по описа на 

Окръжен съд Велико Търново, със споразумение от 19.04.2013 г., влязло в 

сила на същата дата, на основание чл.243, ал.2, т.2, предл.2, вр. ал.1, 

предл.1, вр. чл.20, ал.4, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл.Зб и чл.55, ал. 1 ,т. 1 от НК - 

на 2 години „лишаване от свобода“, като на основание чл.66, ал. 1 от НК 

изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от 4 

години. 

Последното наложено на Й. Д. Й. наказание е  по НОХД №350/2012 

г. по описа на Окръжен съд Велико Търново. Лицето моли Съдът да 

постановите решение, с което да го реабилитира по отношение на 

описаните по-горе осъждания, последното от които - от Окръжен съд 

Велико Търново. 

 

19 август 2020 г. (сряда) 
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. 

 

20 август 2020 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 162/2020 -09.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Е. Е. Й. (р. 1978г.) 

 

С присъда по НОХД № 465/2017 г. Районен съд – Свищов  е признал 

подсъдимия Е. Е. Й. от гр. Свищов за виновен в това, че на 05.10.2017г. в с. 

Ореш, общ. Свищов, с цел да попречи и осуети извършването на проверка 

на МПС „Фолксваген голф“, управлявано от С. Е. Й., противозаконно 

пречил на орган на властта – полицай С. П. Й., полицай В. Г. , полицай Р. 

Р., полицай М. Г, да изпълнят задълженията си по служба – проверка на 

МПС „Фолксваген голф“ , сваляне на регистрационните табели на МПС 

„Фолксваген голф“, като отказал да изпълни полицейски разпореждания от 

страна на полицай Й. да не привежда в движение лекия автомобил и да не 

напуска мястото за извършването на проверката. След няколкократно 

отправено полицейско разпореждане да преустанови противозаконното си 

грубо поведение спрямо полицейските служители, поставил контактния 

ключ на таблото на лекия автомобил и направил опит да го приведе в 

движение и да напусне мястото на извършването на проверката, като 

същия блъснал полицай С.П.Й., което наложило използването на помощни 

средства – белезници и физическа сила за извеждането му от лекия 

автомобил. Поради това на основание чл.270,ал.1 от НК, във вр. с чл. 54 и 

чл.36 от НК съдът го осъдил на глоба в полза на държавата в размер на 

2000лв. 

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

въззивна жалба на подсъдимия и протест от Районна прокуратура - 

Свищов. 

 
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. 

 

21 август 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 
 


