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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 

11 – 17 януари 2021 г. 

 

11 януари 2021 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 304/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Й. М. Т.  (р. 1980г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Габрово, с който подсъдимият Й. М. Т.  румънски гражданин, е обвинен в 

това, че на 27.10.2017 г. на път И-55 /Дебелец - Свиленград/ км. 32+800 

при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Ауди А 8", 

негова собственост нарушил правилата за движение по пътищата, а 

именно: чл. 20, ал. 1 от ЗДвП съгласно, който "Водачите са длъжни да 

контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват" 

и чл.6, т.1 от ЗДвП, съгласно който: „Участниците в движението 

съобразяват своето поведение с пътната маркировка"; като не съобразил 

своето поведение с пътна маркировка - М1, представляваща "Единична 

непрекъсната линия" - на пътните превозни средства е забранено да я 

застъпват и пресичат- чл. 63, ал.2 т.1 от ППЗДвП, вследствие на което по 

непредпазливост причинил смъртта на Т. Д. С. от гр.Плевен и телесна 

повреда на повече от едно лице - средна телесна повреда на С. Т. С. – П. от 

гр.Плевен, изразяваща се в трайно затруднение движението на ляв долей 

крайник със срок на лечение и възстановяване не по-малък от четири 

месеца, и средна телесна повреда на Н. Г. Ц. от гр.Плевен, изразяваща се в 

трайно затруднение движението на ляв горен крайник със срок на лечение 

и възстановяване около два месеца 

 

- престъпление по чл.343 ал.4, във ал.З, б.„б" вр. ал.1, б." б" и б."в" 

във вр. чл. 342 ал.1 от НК във вр. чл. 20, ал. 1 от ЗДвП и чл. 6, ал.1 от ЗДвП 

във вр. чл. 63, ал.2, т.1 от ППЗДвП. 

 

Наказателно от общ характер дело № 279/2020 -9.30ч. 

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

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура -

Велико Търново, с който подсъдимият И. П. Д. от гр. Велико Търново е 

обвинен в това, че на 21.07.2015 г. в 07.40 часа, в дома си, находящ се в гр. 

Велико Търново, държал подправени платежни инструменти в големи 

количества – 30 броя пластмасови карти със записани върху тях валидни 

платежни инструменти, позволяващи прехвърляне на пари и парични 
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стойности с липса върху тях на задължителните атрибути за нормативно 

издадена платежна карта и съответно графично оформление, за които е 

знаел, че са подправени   

 

 - престъпление по чл. 244 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 243 ал. 2, т. 3, 

вр. ал. 1 от НК 

 

12 януари 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 455/2020 -9.30ч. 

Подсъдим по процеса е: С. В. Т. (р. 1964 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура -

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

обвинен в това, че на 05.01.2018г., около 07:15 часа, на път Ш-5302 (Миндя 

- Къпиново -Присово - 1-5), на центъра на с. Присово, общ. Велико 

Търново, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил 

марка „БМВ Х5", нарушил правилата за движение, регламентирани в чл. 

15, ал. 1, пр. 1 от Закон за движение по пътищата: „На пътя водачът на 

пътно превозно средство се движи възможно най-вдясно по платното за 

движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, 

използва най-дясната свободна лента", като се движил на разстояние 2,65м. 

от южния край на пътя и в чл. 21, ал. 1, ред 2, колона 1 от Закон за 

движение по пътищата: „При избиране скоростта на движение на водача на 

пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на 

скоростта в km/h - 50 км/час", като се движил със скорост от 58,68 км/час, 

в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на пешеходката 

А. С. Н. от гр. Велико Търново, (р. 1946 г.) 

 

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

НК, вр. чл. 15, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 ред 2, колона 1 от Закона за 

движение по пътищата. 

 

13 януари 2021 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 341/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: П. А. С. (р. 1990 г.) 

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимата П. А. С.е обвинена в това, че на 

10.07.2019г.  на път III – 514, км. 47+950 /гр. В. Търново – с. Арбанаси – гр. 

Г. Оряховица/, на остър ляв завой, при управление на моторно превозно 

средство – лек автомобил „Ауди А6", собственост на Р. Д. П. от гр. В. 

Търново, при движението си от гр. Г. Оряховица към гр. В. Търново, 

нарушила правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 16, ал. 1, т. 1 
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от ЗДвП – на пътно платно с двупосочно движение с две пътни ленти 

навлязла в лентата за насрещно движение, без да е необходимо 

изпреварване или заобикаляне; и чл. 21, ал.2, вр. ал. 1 от ЗДвП - превишила 

разрешената за движение скорост  от 40 км./час, като управлявала 

автомобила със скорост 79,2 км./час, в следствие на което реализирала 

удар с насрещнодвижещия се в посока гр. Г. Оряховица кемпер  

„Мерцедес" , собственост на  полската  гражданка  А.  М.  П., управляван 

от правоспособния водач З. Г.  – унгарски гражданин, след   което   

продължила   движението   си   в   същото направление като реализирала 

челен централен удар с насрещнодвижещия се в посока гр. Г. Оряховица 

специален автомобил „Форд Транзит“, собственост на МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов“ АД, управляван от правоспособния водач П. Х. П. от гр. 

Велико Търново, с което по непредпазливост причинила смъртта на Р. С. 

Д. от гр.Г. Оряховица и средна телесна повреда на Р. Х. С. и на В. С. М.  

 

- престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б."б", предл. 1, вр. ал. 1, б. 

"б" и б. „в" вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2, вр. 

с ал. 1 от ЗДвП.  
 

14 януари 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 470/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: С. Н. И. (р. 1991 г.) 

 

С присъда по НОХД № 571/2019 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия С. Н. И. от гр. Велико Търново за виновен в това, че 

на 25.01.2019г., около 14,50 часа в гр. Велико Търново, по ул. „Георги 

Измирлиев“, до бензиностанция „Панов“, управлявал моторно превозно 

средство – лек автомобил „Алфа Ромео“, собственост на Д. А. К. от гр. 

Велико Търново, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и 

метаамфетамин, установено чрез техническо средство, поради което и на 

основани чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 54 и чл. 36 от НК го е осъдил на една 

година „лишаване от свобода“, което наказание да бъде изтърпяно при 

първоначален общ режим, и глоба в размер на 500 лв. На основание чл. 

343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК е лишил подсъдимия С. 

Н. И. от право да управлява МПС за срок от една година. 

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

15 януари 2021 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 432/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: И. Л. П. (р. 1968 г.) 
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Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият И. Л. П. е обвинен в това, че на 

10.03.2018 г., около 13:45 часа на път III - 514 - гр. Долна Оряховица-с. 

Драганово, на разклона на с. Янтра, при управление на МПС - лек 

автомобил, „Фолксваген Пасат", нарушил правилата за движение, 

регламентирани в чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за движение по пътищата, 

като предприел маневра да завие на ляво за навлизане в път IV - 5003 за с. 

Янтра, която е свързана с навлизане изцяло в съседна пътна лента, без да 

пропусне пътното превозно средство, което се движи по нея - мотоциклет 

„Хонда",  управляван от Й. Ю. Й., без да се убеди, че няма да създаде 

опасност за него и не извършил маневрата, съобразявайки се с неговото 

положение, посока и скорост на движение, вследствие на което 

предизвикал настъпването на пътнотранспортно произшествие с 

мотоциклет „Хонда" и по непредпазливост причинил съчетана тежка 

телесна повреда на Й. Ю. Й., която довела до смъртта му  

 

 - престъпление по: чл. 343, ал. 1, буква „в", вр. чл. 342, ал. 1, 

предложение 3 от Наказателния кодекс във вр. чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за движение по пътищата. 

 

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. 
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