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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 

7 – 13 юни 2021 г. 

 

10 юни 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 217/2021 -10.30ч. 

Жалбоподатели са: К. А. И. (р. 1964 г.) и Ш. М. К. (р. 1978 г.) 

Въззиваем е: Ш. И. К.  

 
С присъда по НЧХД № 701/2020 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимите Ш. М. К. и К. А. И.за виновни в това, че в съучастие 

на 30.07.2018г., в периода от време от 07:00 до 07:30 ч., в гр. Велико 

Търново, пред сградата на ул. „Теодосий Търновски“ №5, чрез нанасяне на 

удари с предмет във формата на палка и дръжката на газов револвер, както 

и чрез удари с юмруци и ритници по главата и тялото на Ш. И. К., му 

причинили комбинирана лека телесна повреда, а именно разкъсно-

контузна рана на главата; охлузни рани по главата; охлузна рана в тилната 

област на главата; кръвонасядане по гръдния кош; субективни оплаквания 

от главоболие; световъртеж; болки при движение и дишане в областта на 

гръдния кош. Раните в областта на главата в съвкупност и поотделно са 

причинили временно разстройство на здравето на Ш. И. К., неопасно за 

живота, със срок на лечение и възстановяване около 20 дни, а 

кръвонасядането по гръдния кош е причинило болки и страдания със срок 

на лечение и възстановяване около 10 дни, като за извършеното 

престъпление по чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20,ал. 2 от НК, на основание чл. 78а 

от НК ги освобождава от наказателна отговорност и им налага 

административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв. за всеки един от 

тях.  

Великотърновски районен съд е осъдил подсъдимите Ш. М. К. и К. 

А. И. да заплатят солидарно на гражданския ищец Ш. И. К. сумата от 2000 

лв., представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди 

в резултат на престъплението, като е отхвърлил предявения иск за сумата 

до 3000 лв. като неоснователен и недоказан.  

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

въззивна жалба от двамата подсъдими. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 237/2021 -10.30ч. 

Жалбоподател е: Т. М. Г. (р. 1969 г.) 

 

С присъда по НОХД № 305/2020 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимата Т. М. Г. за виновна в това, че в периода от 
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01.09.2014г. до 13.08.2016г., в гр. Стара Загора и в гр. Велико Търново, при 

условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си 

имотна облага възбудила и поддържала заблуждение у различни лица, че 

има намерение и възможност да плати задълженията си по сключените с 

тях договори и като получател на доставени стоки и извършени услуги, с 

което им причинила имотна вреда в общ размер 11954,57 лв. Поради това и 

на основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, чл. 36 и чл. 54 от 

НК, първоинстанционният съд я е осъдил на една година и осем месеца 

„лишаване от свобода“, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил 

изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.  

Т. М. Г. е осъдена да заплати на „И.“ ООД сумата от 6235 лв. и на 

„Г.“ ООД сумата от  1550,56 лв., представляващи обезщетения за 

причинените на дружествата имуществени вреди в резултат на 

престъплението, ведно с законната лихва върху тази сума, считано от 

датата на увреждането до окончателното и изплащане.  

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

въззивна жалба от подсъдимата. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 247/2021 -10.40ч. 

Жалбоподател е: К. А. Е. (р. 2005 г.) 

 

С присъда по НОХД № 13/2021 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал К. А. Е. за виновен в това, че на 31.07.2020 г. в с. Сушица, общ. 

Стражица, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - 

т.а."Форд Транзит", собственост на Н. К. Н., от владението му, без негово 

съгласие, с намерение да го полза, като отнемането е извършено при 

условията на чл. 195 ал. 1 т. 4 НК - с техническо средство, след което е 

последвала повреда на превозното средство в размер на 1343,61 лева, което 

е изоставено без надзор, а деецът е действал като непълнолетен, но с 

възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да 

ръководи постъпките. Поради това и на основание чл. 346 ал. 2 т. 1 и т. 3 

вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б.Б вр. чл. 42 А ал. 2 т. 1,2 и 

4 вр. ал. 3 т. 1 вр. чл. 42 Б ал. 1,2 и 4 вр. чл. 54 и чл. 36 НК вр. чл. 373 ал. 2 

НПК вр. чл. 58 А ал. 4 НК, първоинстанционният съд го е осъдил на 

наказание пробация за срок от една година.  

К. А. Е. е осъден да заплати на Н. К. Н. сумата от 1343,61 лева, 

представляваща причинени имуществени вреди в резултат на извършеното 

деяние, ведно със законната лихва, считано от 31.07.2020 г. до 

окончателното заплащане на сумата. 

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

въззивна жалба от подсъдимия. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 253/2021 -11.00ч. 
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Жалбоподатели са: А. М. А. (р. 1964 г.), М. Г. Д. (р. 1977 г.), В. С. К. (р. 

1976 г.) 

Въззиваем е: Р. П. Е. (р. 1982 г.) 
 

С присъда по НОХД № 334/2017 г. Районен съд – Павликени е 

признал подсъдимия В. С. К. за виновен в това, че на 30.08.2016г. в имот в 

землището на гр. Бяла Черква, Великотърновска област, в качеството си на 

длъжностно лице - управител на „К.“ ООД, със седалище и адрес на 

управление в с. Вишовград, общ. Павликени, при изпълнение на 

функциите му, умишлено причинил на М. Г. Д. средна телесна повреда, 

изразяваща се в избиване /счупване/ на първи горен десен и първи горен 

ляв централни резци, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 2, пр. 1-

во, във връзка с чл. 36 и чл. 54 от НК му определил наказание „лишаване 

от свобода“ за срок от две години, като на основание чл. 66 от НК отложил 

изтърпяването на така определеното наказание за срок от три години, 

считано от влизане на присъдата в сила. Съдът е признал В. С. К.за 

невинен в това да е причинил горната средна телесна повреда на М. Г. Д. 

по хулигански и ксенофобски подбуди, поради което на основание чл. 304 

от НПК го оправдал по обвинението по чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1-во и пр. 3-

то от НК. 

Павликенският районен съд е признал подсъдимия Р. П. Е., 

механизатор в „К“ ООД, с. Вишовград, за невинен в това, че на 

30.08.2016г. в имот в землището на гр. Бяла Черква, Великотърновска 

област, умишлено да е причинил на А. М. А. лека телесна повреда по 

смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК, изразяваща се в хематоми в областта на 

челото и в основата на носа, които са довели до промяна в неговото 

клинично здраве за срок от около 8-10 дни, без разстройство на здравето, 

като тези леки телесни повреди по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК да са 

причинени по хулигански и ксенофобски подбуди, поради което и на 

основание чл. 304 от НПК го оправдал по обвинението по чл. 131, ал. 1, т. 

12, пр. 1-во и пр. 3-то, във вр. с чл. 130, ал. 2 от НК. 

Първоинстанционният съд е осъдил В. С. К. да заплати на М. Г. Д. 

сумата от 1500 лв., представляваща обезщетение за причинените в 

следствие на престъплението неимуществени вреди ведно със законната 

лихва от 30.08.2016г. до окончателното изплащане на сумата, като 

отхвърля предявения иска за разликата от присъдената сума до 

първоначално определения размер от 10000 лв., като недоказан и 

неоснователен. Съдът е отхвърли предявения от А. М. А. граждански иск 

против подсъдимия Р. П. Е. за сумата от 3000 лв., представляваща 

обезщетение за причинените в следствие на престъплението 

неимуществени вреди, ведно със законната лихва считано от 30.08.2016г. 

до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан.  
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Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано въз основа на 

протест от Районна прокуратура – Велико Търново, ТО Павликени, и 

въззивни жалби от подсъдимия и двамата пострадали. 

 


