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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 

18 – 24 януари 2021 г. 

 

18 януари 2021 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 438/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Пламен Л. П. (р. 1967г.) 
(първо заседание) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

на 21.02.2020г., около 16.15 часа, в гр.Велико Търново, на ул."Оборище", в 

района на автобусна спирка срещу МОЛ-Велико Търново,  в качеството 

си на длъжностно лице и полицейски орган - старши полицай, 

определен да участва за времето от 10.00 часа до 22.00 часа на 21.02.2020г. 

при провеждане на специализирана полицейска операция на територията 

на град Велико Търново,  по време на изпълнение на която, поискал и 

приел от К. Й. И. от гр. Велико Търново дар, който не му се следва - 

сумата от 40 лева, за да наруши службата си, за да не извърши 

контролни действия по служба и да не бъде съставен акт за 

установяване на административни нарушения, допуснати от водача К. 

Й. И. при управление на лек автомобил „Опел Зафира“, както следва: по 

чл.70, ал.З от Закона за движение по пътищата - управлявал моторното 

превозно средство без включени дневни или къси светлини; по чл.137а, 

ал.1 от Закона за движение по пътищата - не използвал обезопасителен 

колан при управление на посочения по-горе автомобил, с какъвто той е 

бил оборудван; по чл.139, ал.2, т.2 и т.З от Закона за движение по 

пътищата - управлявал моторното превозно средство, необорудвано с 

аптечка и пожарогасител; и по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по 

пътищата - не представил управляваното от него моторно превозно 

средство на задължителен периодичен преглед за проверка на 

техническата му изправност 

 

- престъпление по чл. 302, т.1, пр.6, вр. чл.301, ал.2, алт. 1-ва, вр. 

ал.1, алт.1-ва, от НК. 

 

19 януари 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 438/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Иван Б. Т. (р. 1979г.) 
(първо заседание) 
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Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият Иван Б. Т. е обвинен в това, че за 

времето от 20.12.2019 г. до 14.03.2020 г. включително, в гр. Бяла черква, 

Великотърновска област, при условията на продължавано престъпление и 

опасен рецидив, отнел чужди движими вещи на обща стойност 95,20 

лева  от владението и собственост на Я. Д. Г. от същия град с намерението 

противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и 

заплашване  
 

-  престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 198, ал. 1, във вр. с 

чл. 29, ал. 1, б. „а", вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

 

19 и 20 януари 2021 г. (вторник и сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 36/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Красимир Г. Д. (р. 1969г.) 

(поредно заседание) 

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият Красимир Г. Д. от гр. Свищов е 

обвинен в това, че на 25.01.2018 г. в гр. Свищов, действайки при 

условията на продължавано престъпление, извършил следното - в 

товарен автомобил „Фиат Дукато", на кръстовището образувано от ул. 

„Климент Охридски" и ул. „Кирил и Методий",  и в автосервиз за гуми в 

гр. Свищов, без надлежно разрешително, държал с цел 

разпространение наркотични вещества - високорискови наркотични 

вещества по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите, а именно: амфетамини, коноп 

/марихуана/ и 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/, като всичките 

гореизброени високорискови наркотични вещества са на обща стойност 

2547,50 лева  

 

- престъпление по чл. 354а, ал. 1, изречение първо, пр. 4, вр. чл. 26, ал. 

1 от HK 

 

21 януари 2021 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №384/2020 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.00ч. 

Засегнато лице: Кюме К. (р. 1978г.) 

(трето заседание) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от Кралство 

Нидерландия искане за признаване и изпълнение на решение за 
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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 несъдебен орган, 

постановено на 20.08.2019г. и влязло в сила на 01.10.2019г. На Кюме К. е 

наложена финансова санкция в размер на  240 евро за неосигуряване 

на предимство на път с предимство. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 152/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Никола С. М. (р. 1984г.)  

(поредно заседание) 

 

С присъда по НОХД № 421/2019 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимия Никола 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 на 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 Никола 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 административно наказателно дело № 316/2020 -10.00ч. 

Жалбоподател е: Пенко Й. А. (р. 1980г.) 

(поредно заседание) 

 

С присъда по АНД № 262/2019 г. Районен съд – Свищов  е признал 

подсъдимия Пенко Й. А. за виновен в това, че на 21.09.2017г. в с. 

Козловец, община Свищов, като водач на „Фолксваген Крафтер“, след 

превозна злополука (внезапно спиране на МПС, което управлявал), не 

оказал необходимата помощ на пострадалото лице – Д Г. Г. (получила 

контузни рани в областта на гръдния кош, таза и долните крайници, 
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субективни оплаквания от силна болка в гръдния кош и в областта на таза, 

довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, със 

срок на възстановяване около 25 дни), която е могъл да даде без опасност 

за себе си и другите – престъпление по чл. 140 от НК. Съдът е освободил 

обвиняемия Пенко Й. А. от наказателна отговорност  и на основание чл. 

78а, ал.1 от НК му е наложил административно наказания глоба в размер 

на 1200 лева. 

Делото е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.  

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 1/2021 -10.00ч. 

Жалбоподател е: Тодор Б. Н. (р. 1975г.) 

(първо заседание) 

 

С присъда по НОХД № 130/2020 г. Районен съд – Павликени  е 

признал подсъдимия Тодор Б. Н. за виновен в това, че на 08.09.2019г. в 

гр. Бяла Черква, общ. Павликени, се заканил с убийство на З. В. З. от 

същия град и това заканване би могло да възбуди основателен страх за 

осъществяването му, като насочил срещу него включен моторен трион и 

изрекъл думите: „Ще те убия, ще те заколя" – престъпление по чл. 144, 

ал. 3, пр. 1-во. вр. с ал. 1 от НК. На Тодор Б. Н. е наложено наказание 

лишаване от свобода шест месеца при първоначален строг режим. 

Делото е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия. 

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 402/2020 -11.00ч. 

Жалбоподател: В. И. Т.  

Въззиваем: Красимир Д. Г. 

(второ заседание) 

  

С присъда по НЧХД № 1181/2019 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия Красимир Д. Г. за невинен в това че на 18.01.2019 

г., преди обяд, в гр. Велико Търново е  причинил на В. И. Т., лека телесна 

повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание, без 

разстройство на здравето, и е казал нещо унизително за честта и 

достойнството на В. И. Т. в негово присъствие, а именно да е отправил 

обида с думата „дъртак“, като на основание чл. 304 от НПК го оправдал по 

повдигнатите му обвинения за извършено престъпление по чл. 130, ал. 2 от 

НК и чл. 146, ал. 1 от НК. 

Първоинстанционният съд е отхвърлил като неоснователни и 

недоказани предявените от В. И. Т. граждански искове от 2 000 лева и 

4 000 лева - обезщетения за причинени неимуществени вреди от 

престъплението по чл. 146, ал. 1 от НК и съответно престъплението по чл. 

130, ал. 2 от НК. 

Делото е образувано на основание въззивна жалба от Васил И. Т.  

https://web.apis.bg/p.php?i=198170#p2263741
https://web.apis.bg/p.php?i=490430#p11861372
https://web.apis.bg/p.php?i=490430#p11861372
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22 януари 2021 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 216/2020 -10.30ч. 

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

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Габрово, с който подсъдимият Цоньо 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, 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 

 


