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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 март 2021 г. 

 

 

18 март 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно административно наказателно дело № 69/2021 -10.00ч. 

Жалбоподател е: Ц. С. А. (р. 1977г.) 
 

С присъда по АНД № 1740/2020 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия Ц. С. А. за виновен в това, че в това, че на 09.01.2019 

год. в гр. Велико Търново при условията на продължавано престъпление 

потвърдил неистина в писмена декларация съгласно приложение № 6 към 

чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, 

по силата на чл. 160, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и писмена 

декларация приложение 1 по чл. 151 ал. 7 от Закона за движението по 

пътищата, които се дават пред орган на властта - служител на Сектор 

„Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР град Велико Търново за 

удостоверяване на обстоятелства за издаване на дубликат на свидетелство 

за управление на моторно превозно средство. Той потвърдил неистина в 

писмена декларация по образец съгласно приложение № 6 за 

удостоверяване истинността на причината за липсата на свидетелство за 

управление на моторно превозно средство, издадено от Областна дирекция 

на МВР град Велико Търново, което подменил с британско свидетелство за 

управление на моторно превозно средство издадено от компетентния за 

това орган в Обединено Кралство Великобритания, като декларирал, че 

свидетелството му за управление на моторно превозно средство е изгубено 

в гр.Велико Търново; и потвърдил неистина в писмена декларация 

Приложение 1, в която декларирал, че не притежава свидетелство за 

управление на моторно превозно средство издадено от държава - членка на 

Европейският съюз, след като на 14.12.2018 год. му било издадено 

британско свидетелство за управление на моторно превозно средство от 

компетентния за това орган на Обединеното Кралство Великобритания. 

Първоинстанционният съд е освободил на основание чл.78 „а” от НК Ц. С. 

А. от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 

313, ал. 1 от НК във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, като му е наложил 

административно наказание „глоба” в размер на 1 000 лева. 

Делото е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.  

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 65/2021 -11.00ч. 

Жалбоподател: Л. К. К. (р. 1965г.)  
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Въззиваеми: В. Ф. Ф., Р. Ф. Ф., М. А. Ф., Л. Ф. Ф.  

 

С решение по НЧХД № 438/2017 г. Районен съд – Свищов е 

отхвърлил иск за имуществени вреди на стойност 91,58 лв. и за 

неимуществени вреди на стойност 3500 лв., предявен от Л. К. К. срещу 

Филип Р. Ф. /починал на 22.09.2019г./, като неоснователен и недоказан.  

Съдът е осъдил Л. К. К. да заплати на наследниците на Ф. Р. Ф. сумата от 

415 лв. за направени разноски по делото.  

На 29.05.2017г.  във вилен имот в местността „Стъклен“ в град 

Свищов Ф. Р. Ф. се е заканил на ищеца К. с убийство, като е казал „ще те 

убия и ще те смачкам“, хвърлял камъни към горната част на тялото на К., 

като това заканване е могло да възбуди основание за страх от 

осъществяването му. 

Делото във ВТОС е образувано на основание въззивна жалба от Л. К. 

К.  

 

19 март 2021 г. (петък) 
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 

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

ал.1, алт.1-ва, от НК. 

 


