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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 

12– 18 април 2021 г. 

 

12 април 2021 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело №169/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.30ч. 

Засегнато лице: Д. Д. (р. 1970г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган – 

Bezirkshauptmannschafts Güssing - Австрия, 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, постановено 

на 19.10.2020г., влязло в сила на 07.11.2020г. На българския гражданин Д. 

Д. е наложена финансова санкция в размер на  85 евро  за нарушение на 

разпоредбите на Правилника за движение по пътищата – като водач на 

автомобил превишил максимално допустимата скорост извън населени 

места с 25 км/ч /допустима скорост 130 км/ч, установена скорост 155 км/ч/. 

 

13 април 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 64/2020 -10.30ч. 

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 



 2 

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. 

 

15 април 2021 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело № 147/2021 /Производство по чл. 44, ал.1 от 

ЗЕЕЗА/ - 09.00ч. 

Искано лице е: В. Д. В. (р. 1992 г.) 

 

Делото е образувано по предложение на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново въз основа на образувана преписка по постъпил сигнал от 

Д „МОС“, касаещ лицето В. Д. В., обявен за международно издирване от 

гръцките власти въз основа на ЕЗА за извършени множество телефонни 

измами.  

На 24.03.2021г. Окръжен съд – Велико Търново взе спрямо В. Д. В. 

мярка за неотклонение "Задържане под стажа". 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 96/2021 -10.00ч. 

Подсъдими по процеса са: А. Д. П. (р.1989г.) и С. Т. С. (р.1986г.) 

 

 С присъда от 21.11.2017 по НОХД 979/2019г., Районен съд – Велико 

Търново е признал подсъдимите А. Д. П., британски гражданин, и С. Т. С. 

за виновни в това, че за периода от неустановена дата в края на месец 

ноември 2016г. до 09.12.2016г. в с. Лозен, Р България и гр. Единбург, 

Шотландия, при условията на продължавано престъпление и при 

условията на предварителен сговор помежду си, с цел да набавят за себе си 

имотна облага, възбудили  /чрез публикуване на обява в интернет сайта 

„Ибей“/ и поддържали /чрез осъществяване на кореспонденция по имейл/ 

заблуждение у шотландския гражданин Н. Е. /р. 1956г./, че предлагат за 

продажба апартамент в гр. Варна и след заплащане на парична сума от 

общо 8500 евро, той ще стане собственик на имота, и с това му причинили 

имотна вреда в общ размер 16 567, 60 лв., които били преведени на четири 

пъти от Н. Е. по посочени от С. Т. С. и А. Д. П. банкови сметки, поради 

което за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т.2, вр. с чл. 209, ал. 1, 

вр. с чл. 26, ал. 1 от НК при условията на чл. 36 и чл. 54 от НК е 

Великотърновски районен съд е наложил на всеки един от тях наказание 

една година лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66, 

ал. 1 от НК е отложил за срок от три години. 

С. Т. С. и А. Д. П. са осъдени да заплатят солидарно на гражданския 

ищец Н. Е. сумата от 16 567 лв., представляваща имуществени вреди в 

резултат на извършеното престъпление, ведно със законната лихва от 

датата на увреждането – 09.12.2016г., до окончателното изплащане на 
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сумата, както и 1000 лв. разноски по делото за упълномощаване на 

повереник. 

Делото е образувано въз основа на въззивни жалби от подсъдимите и 

пострадалото лице. 

 

Частно наказателно дело №98/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 10.30ч. 

Засегнато лице: Д. Е. Д. (р. 1999г.) 

 

 Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган 

във 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, постановено на 

31.01.2020г., влязло в сила на 19.02.2020г. На българския гражданин Д. Е. 

Д. е наложена финансова санкция в размер на  1251, 25 евро /1000 евро – 

парична сума, наложена с решението за осъждане за престъплението, и 

251, 25 евро – парична сума за разходите по съдебното и административно 

производство, които са довели до решението/  за нарушение на 

разпоредбите на Закона за движение по пътищата – управлявал лек 

автомобил под въздействието на упойващо вещество  канабис. 

 

 


