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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 

08 – 14 февруари 2021 г. 

 

8 февруари 2021 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело №45/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.30ч. 

Засегнато лице: Н. С. Н. (р. 1979г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило Искане за признаване и 

изпълнение на решение /на съд/ за прилагане на финансови санкции 

постановено от Rheinisch-Bergischer-Kreis, Bergisch Gladbach 

/Рейнскопланински окръг/ гр. Бергиш Гладбах, Федерална служба 

„Правосъдие“ във Федерална Република Германия, постановено на 

29.01.2020г. и влязло в сила на 27.02.2020г. На българския гражданин Н. С. 

Н. е наложена финансова санкция в размер на  123,50 евро /95 евро – 

парична сума, наложена с решението за осъждане   за престъпление; 28,50 

евро – парична сума за разходите от съдебното и административното  

производство, които за довели до решението/ за нарушение на 

разпоредбите на Правилника за движение по пътищата и Закона за 

движение по пътищата – като водач на седлови влекач, движейки се по 

автомагистрала, превишил максимално допустимата скорост извън 

населени места с 30 км/ч /допустима скорост 60 км/ч, установена скорост – 

90 км/ч./ 

 

8 и 9 февруари 2021 г. (понеделник и вторник) 
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 
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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. 

 

10 февруари 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 

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 на Р. Х. С. и на В. С. М.  
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- 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.  
 

11 февруари 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 152/2020 -09.30ч. 

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 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 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. 

 

12 февруари 2021 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 279/2020 -10.30ч. 

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 

стойности с липса върху тях на задължителните атрибути за нормативно 

издадена платежна карта и съответно графично оформление, за които е 

знаел, че са подправени  
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 - престъпление по чл. 244 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 243 ал. 2, т. 3, 

вр. ал. 1 от НК 

 

 


