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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 

15 – 21 февруари 2021 г. 

 

16 февруари 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 432/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: И. Л. П. (р. 1968 г.) 

 
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. 

 
Частно наказателно дело №54/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 10.00ч. 

Засегнато лице: М. И. А. (р. 1993г.) 

 

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, Решение на 

несъдебен орган от 17 септември 2020 г, влязло в сила на 07 октомври 2020 

г. постановено от Bezirkshauptmannschaft, Gussing, Austria /Австрия/. На М. 

И. А. е наложена финансова санкция в размер на  70 евро за нарушение на 

разпоредбите в австрийския Правилник за движение по пътищата–
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превишил максимално допустимата скорост с 19 км/ч при разрешена 

максимална скорост 130 км/ч.  

 

18 февруари 2021 г. (сряда) 
Частно наказателно дело №57/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.00ч. 

Засегнато лице: Б. М. А. (р. 1976г.) 

 

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, Решение на 

несъдебен орган от 7 юли 2020 г, влязло в сила на 18 август 2020 г. 

постановено от несъдебен орган в Кралство Нидерландия. На Б. М. А. е 

наложена финансова санкция в размер на  95 евро за нарушение на 

разпоредбите на Кодекса за движение по пътищата–като водач на моторно 

превозно средство не използвал пътното платно.  

 

18 февруари 2021 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №27/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.15ч. 

Засегнато лице: К. А. К. (р. 1981г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от Федерална 

република Германия 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 на несъдебен орган, 

постановено на 10.12.2019г. и влязло в сила на 18.01.2020г. На К. А. К. е 

наложена финансова санкция в размер на  108,50 евро (80 евро парична 

сума, наложена с решението за осъждане за престъпление, и 28,50 евро 

парична сума за разходите по съдебното и административното 

производство, които са довели до решението) за нарушение на 

разпоредбите в Наредбата за движение по пътищата и Закона за движение 

по пътищата – като водач на лек автомобил превишил максимално 

допустимата скорост извън населени места с 28 км/ч (разрешена скорост - 

100 км/ч, констатирана скорост 128 км/ч.) 

 

Частно наказателно дело №40/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.15ч. 

Засегнато лице: Х. Ю. А. (р. 1985г.) 
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Делото е образувано въз основа на постъпило Искане за признаване и 

изпълнение на решение на несъдебен орган във Федерална република 

Германия 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, постановено на 

22.04.2020 г. влязло в сила на 30.05.2020 г.. На българския гражданин Х. 

Ю. А. е наложена финансова санкция в размер на  148,50 евро/120 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 Наредбата за движение по пътищата и Закона за движение 

по пътищата – превишил максимално допустимата скорост извън населени 

места с 35 км/ч в качеството си на водач на лек автомобил /разрешена 

скорост – 100 км/ч, констатирана скорост – 135 км/ч/. 

 

Въззивно административно наказателно дело № 316/2020 -10.00ч. 

Жалбоподател е: П. Й. А. (р. 1980г.) 

 

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

подсъдимия П. 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, 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 П. 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 -10.30ч. 

Жалбоподател е: Т. Б. Н. (р. 1975г.) 

 

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

признал подсъдимия Т. 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 
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ал. 1 от НК. На Т. 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 № 359/2020 - 11.00ч. 

Жалбоподател по процеса е: С. А. Г. (р. 1958г.) 

Ответник по процеса е: О. Г. А. (р. 1961г.) 

 

С присъда по НЧХД № 1402/2019 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимата С. А. Г. от гр. Свищов за виновен в това, че на 

01.08.2018г. е причинил лека телесна повреда и разстройство на здравето 

на О. Г. А., изразяваща се в болка и страдания, престъпление по чл. 130, ал. 

2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го е освободил от 

наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба 

в размер на 1000 лв. С. А. Г. е осъден да заплати на О. Г. А. сумата от 1000 

лв. обезщетение за причинени от деянието неимуществени вреди, ведно 

със законната лихва от 01.08.2019 г. до окончателното изплащане на 

сумата, сумата от 1262 лв., представляваща направените по делото 

разноски от страна на тъжителя за заплатена адвокатско възнаграждение, 

възнаграждение на вещо лице и държавна такса.  

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

въззивна жалба на С. А. Г. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 291/2020 -13.00ч. 

Подсъдими по процеса са: К. И. К (р.1972г.), П. Б. Е. (р.1967г.), К. С. Н. 

(р.1981г.) и Ц. Н. И. (р.1970г.)  

 

 С присъда от 21.11.2017 по НОХД 175/2016г., Районен съд – Горна 

Оряховица е признал подсъдимите К. С. Н. и П. Б. Е. за виновни в това, че 

за времето от 14.08.2012 г. до 21.09.2012 г., в гр. Търговище и гр. Варна, в 

условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор 

помежду си и посредством извършител Р. А. Г., с цел да набавят за себе си 

имотна облага, на два пъти възбудили и К. Т. Д. (мъж от гр. Варна), 

заблуждение, че земеделския производител Р. Г. ще му продаде и достави 

царевица (съответно 600 и 700 тона), като причинили на „А. Б.“ ООД 

имотна вреда в общ размер на 632 400 лева, като измамата е извършена от 

две лица, сговорили се предварително за нейното извършване и случаят е 

особено тежък.  

 На основание чл. 210 ал. 1, т. 2 и т. 5, вр. с ал. 209 ал, 1, чл. 20 ал. 2 от 

НК, чл. 26 от НК и чл. 54 от НК, Районен съд – Горна Оряховица 

определил наказание от 3 години лишаване от свобода за всеки от 

подсъдимите, като на основание чл. 66 ал.1 отложил изпълнението на 

наказанията с изпитателен срок от 5 години.  
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 Със същата присъда, Районен съд – Горна Оряховица признал 

подсъдимите К. И. К. и Ц. Н. И. за невинни в това да са извършили същото 

деяние в съучастие с К. С. Н. и П. Б. Е. (К. И. К. като извършител, а Ц. Н. 

И. – като помагач) и на основание чл. 304 от НК са оправдани по 

повдигнатите им от прокуратурата обвинения за измама.  

Делото е образувано въз основа на протест н Районна прокуратура – 

Търговище. 

 

19 февруари 2021 г. (петък) 
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./ 

 
Наказателно от общ характер дело № 438/2020 -10.00ч. 

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

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият П. 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 
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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. 

 


