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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 

19– 25 април 2021 г. 

 

19 април 2021 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 145/2021 -10.30ч. 

Подсъдим по процеса е: М. А. О. (р. 1962г.)  

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият М. А. О. е обвинен в това, че на 

30.07.2019 г., около 07.45 часа, на път Ш-551, километър 29+40а на 

територията па общ. Елена, между с.Яковци и с.Средни колиби, при 

управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Дачия", модел 

„Логан", нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.20, 

ал.1 и ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), като не 

контролирал непрекъснато превозното средство, което управлявал и при 

избиране на скоростта на движението си от 65,5 км/ч не съобразил същата 

с атмосферните условия- дъжд, с релефа на местността - пътен участък в 

завой, със състоянието на пътя - мокра пътна настилка и с конкретните 

условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко 

предвидимо препятствие, в следствие на което изгубил контрол върху 

управляваното от него МПС и реализирал ПТП с насрещно движещия се 

товарен автомобил Мицубиши L 200", в резултат на което причинил по 

непредпазливост смъртта на М. М. Д. от с.Соколарци, общ.Котел 

 

- престъпление по чл.343, ал.1, б. „в", във вр. с чл.342, ал,1 от НК във 

вр. чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗДвП. 

 

20 април 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 36/2020 -09.30ч. 

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

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият К. 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 
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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 

 

22 април 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 144/2021 -09.10ч. 

Подсъдим по процеса е: М. П. Т. (р.1999г.) 

 

 С присъда от 12.02.2021г. по НОХД 1612/2020г., Районен съд – 

Велико Търново е признал подсъдимата М. П. Т. за виновна в това, че на 

13.03.2020г. в гр.В.Търново, ул. „П.Тодоров " № 14, чрез нанасяне на удар 

с ръка с остър режещ предмет причинила на С. В. Д. от гр. Ловеч 

прободно-прорезна рана, проникваща в гръдната кухина, в областта на 

дясна гръдна половина, довела до разстройство на здравето, временно 

опасно за живота до преодоляване на опасността чрез високо 

специализирана медицинска помощ, със срок на лечение и възстановяване 

около 50 дни, съставляващо средна телесна повреда. Поради това и на 

основание чл. 129, ал.2, във вр, ал.1 от НК, чл. 373, ал.2 от НПК, вр. чл. 

58”а”, ал.4, вр. чл. 55,ал.1, т.2 „б” от НК и първоинстанционният съд ù e 

наложил наказание пробация за срок от шест месеца. Съдът е осъдил М. П. 

Т., да заплати на С. В. Д. сумата в размер на 10 000 лв., представляваща 

обезщетение за причинените неимуществени вреди, изразяващи се в болки 

и страдания от престъпното деяние, ведно със законната лихва върху тази 

сума, считано от датата на деянието 13.03. 2020 година, до окончателното 

изплащане на сумата, както и направените от него разноски за адвокатска 

защита в размер на 650лв. 

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от подсъдимата, 

касаеща частта относно определения размер на присъденото обезщетение 

за претърпени от пострадалия неимуществени вреди. 

 

Въззивно административно наказателно дело № 151/2021 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Х. М. А. (р. 2000г.) 

 
С присъда от 09.03.2021г. по АНД 100/2021г., Районен съд – Горна 

Оряховица е признал обвиняемата Х. М. А. за невинна за това, че на 

18.05.2020 г. в гр. Горна Оряховица потвърдила неистина в писмена 

декларация /с цел да прикрие свой познат, шофирал с превишена скорост/, 

която по силата на чл. 188 от Закона за движение по пътищата се подава 

пред орган на властта – полицейски орган от група „Пътна полиция“ при 
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Районно управление – Горна Оряховица, за удостоверяване на истинността 

на обстоятелството, че на 14.05.2020 г. около 22:34 часа е управлявала лек 

автомобил, поради което и на основание чл. 378, ал. 4, т. 2 от НПК я 

оправдава по обвинението за престъпление по чл. 313, ал. 1, т. 1 от НК. 

 Делото е образувано въз основа на въззивен протест на Районна 

прокуратура – Велико Търново. 

 
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 

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. 

 

23 април 2021 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 213/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Н. П. Н. (р. 1982г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият Н. П. Н. от гр. Свищов е обвинен в 

това, че за времето от 15.10.2012 г. до 13.12.2013 г., в гр. Велико Търново, 

при условията на продължавано престъпление, чрез посредственото 

извършителство на А. М. К. - невиновно лице, в качеството на 

представляващ и управляващ на търговско дружество „Б. К." ЕООД, гр. 

Свищов, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по 

ЗДДС на „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, в особено големи размери – 67760 лв., 
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представляващи дължим данък върху добавената стойност, като потвърдил 

неистина в подадени от името на „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, справки-

декларации /СД/ по ЗДДС за данъчни периоди: месец септември 2012 г., 

месец октомври 2012 г., месец юли 2013 г., месец август 2013 г. и месец 

ноември 2013 г; използвал документи с невярно съдържание - дневници за 

покупки на „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, при представяне на информация 

пред органите по приходите - ТД на НАП - Велико Търново, в които били 

отразени неполучени от „Б. К." ЕООД, гр.Свищов в действителност 

доставки от долупосочените търговски дружества; приспаднал неследващ 

се данъчен кредит по посочените по-долу фактури за неполучени в 

действителност от „Б. К." ЕООД, гр.Свищов, облагаеми доставки в общ 

размер на 67760 лв.  

 

- престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6, пр. 2, алт. 1 

и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

 


