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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 

24 – 30 май 2021 г. 

 

27 май 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 168/2021 -10.00ч. 

Жалбоподател по делото е: Н.  Г. Ш. (р. 1952г.) 

 

С присъда по НОХД № 1864/2020 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимата Н. Г. Ш. за виновна в това, че на неустановена дата 

до 02.05.2020 г. включително, в гр. Велико Търново, от стая от двустаен 

апартамент, отдаден под наем като етаж - 2, находящ се на ул. „Константин 

Кисимов" №15 на Д. Г. А., чрез използване на техническо средство – ключ, 

противозаконно отнела чужда движима вещ - лаптоп марка „Lenovо", от 

владението на собственика М. Д. М. на стойност от 455 лв., без неговото 

съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на 

основание по чл.195, ал.1, т.4, пр.2, вр. чл.194, ал.1, чл.55, ал.1, т.1 и чл.Зб 

от НК й налoжил наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца. 

На основание чл.66, ал.1 от НК първоинстанционният съд е отложил 

изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 

три години. 

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

въззивна жалба от Н.  Г. Ш. 

 

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, 
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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 

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. 

 
Въззивно административно наказателно дело № 202/2021 -11.00ч. 

Подсъдим по делото е: С. П. Х. (р. 1997г.) 

 

С решение по НОХД № 51/2020 г. Районен съд – Свищов  е признал 

подсъдимата С. П. Х. за невиновна за това,че на неустановена дата, в 

периода от 11.09.2019 година до 24.09.2019 година, в град Свищов, в 

качеството си на член на Инициативния комитет за издигане на 

кандидатурата на Н. Т. Т. от град Свищов за независим кандидат за Кмет 

на Община Свищов на изборите за Кмет на Община и Общински 

съветници на 27.10.2019година, умишлено е станала причина да се внесат 

неверни обстоятелства в Решение №98/24.09.2019година на ОИК Свищов 

за регистрация на Н. Т. Т. за независим кандидат за Кмет на Община 

Свищов, предложен от Инициативен комитет представляван от Т. В. Т., че 

същият е подкрепен с положените подписи от всички лица/избиратели/, 

съдържащи се в представения пред ОИК Свищов списък на хартия 

/подписка/, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за Кмет 

Община Свищов Н. Т. Т., както и ,че същият отговаря на условията 

определени в ИК и решение № 943-МИ/02.09.2019 година на ЦИК да бъде 

регистриран за участие като независим кандидат за Кмет на Община 

Свищов в изборите за общински съветници и Кметове, като в изготвени 

списъци /подписка/, съдържащи имената на избирателите подкрепящи 

кандидатурата на Н. Т. Т. - в долната част е удостоверила, че подписите на 

избирателите посочени в списъка са положени пред нея и същите са 

удостоверили своята самоличност. 

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

протест на Районна прокуратура – Свищов. 

 

28 май 2021 г. (петък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 378/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Д. И. И.  (р. 1992г.)  
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С присъда по НОХД № 2162/2019 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимия Д. И. И.  за невиновен в това, че на 21.05.2017г. в гр. 

Велико Търново , ул. „Славянска“, управлявал моторно превозно средство 

– лек автомобил марка „Субару“, собственост на Н. М. Б., след употреба на 

наркотично вещество – тетрахидроканабинол (THC), установено с 

токсикохимическа експертиза, като деянието е извършено поворно – 

престъпление по чл 343б, ал.4, вр. ал.3, вр. чл. 28, ал. 1 от НК. 

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

протест на Районна прокуратура – Велико Търново. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 291/2020 -10.00ч. 

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 земеделският 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.  

 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. 

 

  


