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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 

31 май – 6 юни 2021 г. 

 

3 юни 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 221/2021 -09.30ч. 

Жалбоподател е: И. Н. С. (р. 1985 г.) 

 
С присъда по НОХД № 274/2020 г. Районен съд – Павликени  е 

признал подсъдимия И. Н. С. за виновен в това, че на 23.01.2019 год. в 

землището на с. Мусина, община Павликени, на Път III клас, № 303, км.52, 

при управление на моторно превозно средство – товарен автомобил 

„Ситроен Джъмпер“, нарушил правилата за движение по пътищата, 

регламентирани в Закона за движение по пътищата разпоредби – чл.42, 

ал.2, т.2 от ЗДвП и чл.20, ал.2от ЗДвП, като при наличие на ограничена от 

релефа на местността видимост при движение по вертикална крива 

предприел маневра изпреварване, навлязъл в насрещната пътна лента и 

създал опасност за движещото се по нея превозно средство – товарен 

автомобил „Опел Корса“; и не избрал скорост на движение съобразена с 

релефа на местността и конкретните условия на видимост, за да бъде в 

състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, не намалил 

скоростта, не се прибрал в своята пътна лента и не спрял пътното превозно 

средство при възникнала опасност за движението, в резултат, на което 

причинил значителни имуществени вреди в общ размер на 11 420 лв. – на 

товарен автомобил „Опел Корса“, в размер на 5 640 лв. и на товарен 

автомобил „Ситроен Джъмпер“ в размер на 5 780 лв. На основание чл.343, 

ал.1, буква „а“ от НК, във вр. с чл. 36 и чл.54 от НК първоинстанционният 

съд му наложил наказание „пробация“ за срок от 8 месеца. На основание 

чл.343г от НК Съдът е лишил И. Н. С. от право да управлява МПС за срок 

от 12 месеца, считано от влизане на присъдата в сила. И. Н. С. е осъден да 

заплати на собственика на товарен автомобил „Ситроен Джъмпер“ сумата 

5780 лв. имуществени вреди, представляваща стойността на щетите, 

нанесени при настъпилото ПТП, ведно със законната лихва от предявяване 

на иска в Съда – 11.09.2020 год. до окончателното изплащане, както и 

направените разноски по  делото в размер на 600 лв., представляващи 

адвокатско възнаграждение. 

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

въззивна жалба от подсъдимия. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 198/2021 -09.45ч. 

Жалбоподател е: М. М. К. (р. 1986 г.) 
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С присъда по НОХД № 1596/2020 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимия М. М. К. за виновен в това, че на 07.10.2020г. в гр. 

Велико Търново, по бул. „България", управлявал моторно превозно 

средство - лек автомобил марка „Ауди А4", с концентрация на алкохол в 

кръвта си над 1,2 на хиляда - 2,37 на хиляда, установено по надлежния ред. 

М. М. К. е признат за виновен и в това, че управлявал моторното превозно 

средство без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от 

наказването му по административен ред за управление на моторно 

превозно средство без съответното свидетелство за управление с влязло 

сила на 04.06.2020г. наказателно постановление на Началник-сектор 

„Пътна Полиция" при ОД МВР Велико Търново. Поради това, на 

основание чл. 3436, ал.1 от НК и чл. 343в, ал.2 от НК вр. чл. 23 от НК вр. 

чл. 54 от НК първоинстанционният съд го е осъдил на „лишаване от 

свобода" за срок от една година и седем месеца, което да изтърпи при 

първоначален „общ" режим.  

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

въззивна жалба от подсъдимия. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 248/2021 -10.30ч. 

Жалбоподател е: К. М. П. (р. 1980 г.) 

 
С присъда по НОХД № 64/2019 г. Районен съд – Свищов е признал 

подсъдимия К. М. П. от гр. Свищов за виновен в това, че на 19/20.07.2017г. 

в гр. Свищов, от бетонна площадка на фирма „Ексел“ ЕООД, на ул. 

„Студентска“№4 при условията на посредствено извършителство чрез Г. К. 

К. и С. Р. Н., които са действали без умишлена вина по смисъла на чл.11, 

ал.1 от НК, отнел чужди движими вещи – 17 квадратни метра облицовъчни 

камъни на обща стойност 311,10 лева от владението на собственика Л. Д. 

Л. от гр. Свищов, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги 

присвои, като отнетите вещи не са били под постоянен надзор и за 

извършване на деянието е използвано моторно превозно средство – 

лекотоварен автомобил „Фолксваген Крафтер“. На основание чл. 195, ал.1, 

т.2 и т.4, пр.1 вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 54 и чл.36 от НК съдът 

го е осъдил на една година лишаване от свобода, като на основание чл.66, 

ал.1 от НК е отложил изтърпяването на наложеното наказание за срок от 

три години.  

Със същата присъда подсъдимият е оправдан по същото време, място 

и условия да е извършил кражбата на допълнително 93 кв. м. облицовъчни 

камъни.  

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

въззивна жалба на подсъдимия. 
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4 юни 2021 г. (петък) 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 133/2021 -10.00ч. 

Жалбоподатели са: И. Р. И. (р. 1964 г.), Д. В. В. (р. 1986 г.) и С. С. М. (р. 

1994 г.) 

 

С присъда по НОХД № 982/2019 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия Д. В. В. за това, че в периода 26 – 27.09.2018г. в гр. В. 

Търново и в национален ефир, чрез излъчване по телевизията, при 

условията на продължавано престъпление, като извършител със С. С. М. 

разпространил клеветнически твърдения и приписал престъпление на И. Р. 

И. от гр. В. Търново, като клеветата е нанесена публично, разпространена 

по национален ефир и  на длъжностно лице – престъпление по чл. 148, ал. 

2, във вр. с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, вр. чл. 147, вр. с чл. 26 от НК. Съдът е 

освободил от наказателна отговорност Д. В. В. за извършеното от него 

престъпление, като му е наложил административно наказание „Глоба“ в 

размер на 3000 лв.  

Със същата присъда Д. В. В. е признат за невиновен и е оправдан по 

други две обвинения в това, че в периода  26 - 27.09.2018 г. в национален 

ефир разпространил клеветническо твърдение за извършено спрямо него 

физическо посегателство от И. Р. И. – нанасяне на телесна повреда.  

Съдът е признал подсъдимия С. С. М. за виновен в това, че на 

26.09.2018г., в гр. В. Търново и в национален ефир, чрез излъчване по 

телевизията, в съучастие като помагач с Д. В. В. извършил 

разпространение на клеветнически твърдения за извършено от И. Р. И. 

спрямо Д. В. В. престъпление – нанасяне на телесна повреда, чрез 

допълнително заснемане на видеоматериал във връзка с репортаж, чието 

предназначение е излъчването му в национален ефир за целите на 

потвърждаване на клеветническото твърдение на Д. В. В. за извършено от 

И. Р. И престъпление, като клеветата е нанесена публично, разпространена 

по национален ефир и на длъжностно лице – престъпление по чл. 148, ал. 

2, във вр. с ал. 1, т, 1, т. 2 и т. 3, вр. с чл. 147 от НК, вр. с чл.20, ал. 4 от НК. 

Съдът е освободил от наказателна отговорност С. С. М. за извършеното от 

него престъпление, като му е наложил административно наказание „Глоба“ 

в размер на 1000 лв.  

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

въззивни жалби от частния тъжител И. Р. И. и от подсъдимия Д. В. В. 

 


