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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 

21 – 27 юни 2021 г. 

 

21 юни 2021 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 279/2021 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: П. С. П. (р. 1983 г.) 

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият П. С. П. от гр. Горна Оряховица  е обвинен 

в това, че в периода от 14:23ч. до 14:24ч. на 23.10.2020 г., в гр. Дебелец, на 

два пъти използвал платежен инструмент - дебитна карта, без съгласието 

на титуляря В. Д. И. като направил проверка по баланс и изтеглил сума в 

размер на 40 лв.  

 

- престъпление по чл. 249, ал. 1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.  

 

П. С. П. е обвинен и в това, че на 23.10.2020 г. между селата 

Пчелище и Церова кория, общ. Велико Търново намерил дамско портмоне 

на стойност 4 лв., малка кутийка с книжка на стойност 6 лв., клубна карта 

на „ М-тел ", клубна карта на „Viva Club", 4 бр. клиентски карти, 2 бр. 

снимки, банкнота с номинал 50 евро на стойност 97,79 лв., парична сума на 

стойност 250,36 лв., акт за раждане и дебитна карта на банка - вещи на 

обща стойност 358,15 лв. и в продължение на една седмица до 30.10.2020 г. 

включително не съобщил за тях на собственика – В. Д. И. или на властта 

 

- престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК. 

 

22 юни 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 205/2021 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: М. В. С. (р. 1963 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимата М. В. С.  от гр. Велико Търново  е обвиненa 

в това, че на 27.05.2019 г., в град Велико Търново, чрез АТМ устройство, 

находящо се в град Велико Търново, използвала платежен инструмент - 

дебитна карта, издадена на името на Д. Г. Д.,  като без съгласието на 

титуляра изтеглила сумата от 400 лева 

 

- престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. 
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Наказателно от общ характер дело № 204/2021 -13.00ч. 

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

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият А. П. П. от гр. Елена  е обвинен в това, че 

на 06.12.2017г. в гр. Елена, общ. Елена, на ул. „Стоян Михайловски" №87 

като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението 

на извършеното и да ръководи постъпките си, запалил имущество със 

значителна стойност - къща на стойност 40 772 лв., ведно с гараж на 

стойност 5384лв., /всичко на обща стойност 46 156 лева/, собственост на 

наследниците на А.Р. К. – Р. А. К., Н. А. К., М. А. Р., Х. А. К., като пожарът 

се е разпрострял и върху друго имущество със значителна стойност - къща 

на стойност 80 453 лв., ведно с гараж на стойност 6225лв., лек автомобил. 

„Сузуки Самурай" на стойност 3900 лв. и намиращите се в помещенията 

вещи на стойност 6219 лева, /всичко на обща стойност 96 797 лева/, 

находящи се на улица „Стоян Михайловски" № 89, собственост на В. А. В. 

и С. П. Г.-Б. от гр. Елена, вследствие на което са последвали значителни 

вреди на обща стойност - 32 480 лв. /21 230 лева за имущество, находящо 

се на ул. „Стоян Михайловски" № 87 и значителни вреди за имуществото, 

находящо се на ул. „Стоян Михайловски" № 89 на стойност 11250 лева./ 

 

- престъпление по чл. 330, ал. 3 във вр. ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 във вр. 

чл. 63, ал. 1,т.ЗотНК. 

 

23 юни 2021 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 95/2021 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: А. Я. С. (р. 1996 г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимата А. Я. С. е обвиненa в това, че  

на 23.05.2018 г., около 09:45 часа, в землището на гр.Полски Тръмбеш, на 

общински VTR - 1232 (гр.Полски Тръмбеш - с.Раданово), км 0+950, при 

управление на лек автомобил - марка “БМВ 520 И”, собственост на Я. А. 

Г., нарушила правилата за движение - чл.20 ал.1 от ЗДвП като не 

контролирала непрекъснато пътното превозно средство което управлявала, 

напуснала собствената си лента за движение, преминала в насрещната 

такава в режим на странично занасяне и пресякла траекторията на 

велосипед „Атлас", в следствие на което по непредпазливост причинила 

смъртта на С. Й. П.  

 

- престъпление по чл. 343, ал. 1, б."в" вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК вр. 

чл. 20, ал. 1 от ЗДвП 
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24 юни 2021 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №270/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.00ч. 

Засегнато лице: М. С. Х. (р. 1986г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган – 

Bonnen & Transacties Transactiemod в Кралство Нидерландия, 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 05.10.2020г., влязло в сила на 16.11.2020 г. На българския 

гражданин М. С. Х. е била наложена финансова санкция за заплащане в 

размер на 140 евро за извършено нарушение на разпоредбите на Кодекса за 

движение по пътищата. 

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 242/2021 -09.30ч. 

Жалбоподатели са: К. А. Т. (р. 1962 г.) и П. С. А. (р. 1986 г.) 

 
С присъда по НЧХД № 254/2020 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал К. А. Т. за виновен в това, че на 26.01.2020 г., около 18:00 часа в 

гр. Лясковец, на ул. „Георги Бенковски“ № 31 чрез удари с кофа, ръце и 

крака умишлено причинил на П. С. А. лека телесна повреда по чл. 130, ал. 

1 от НК, причинила му временно разстройство на здравето, неопасно за 

живота, със срок на лечение и възстановяване около 25 дни и травматични 

увреждания със срок на лечение и възстановяване около 10 дни. 

Първоинстанционният съд е счел, че тъй като по същото време и място П. 

С. А. чрез удари с ръце (юмруци) е причинил на К. А. Т. телесна повреда 

по чл. 130, ал. 1. от НК със срок на лечение около 10 дни, на основание чл. 

130, ал. 3 от НК следва К. А. Т. да бъде освободен от наказание. 

Районен съд – Горна Оряховица е признал К. А. Т. за виновен в това, 

че на 26.01.2020 г. , около 18:00 часа в гр. Лясковец,на ул. „Георги 

Бенковски“ № 31 чрез удари с кофа и ритници повредил противозаконно 

чужда движима вещ - причинил увреждане по задната дясна врата на лек 

автомобил „БМВ 318 Д“, собственост на П. С. А., изразяващо се в огъване 

на задна дясна врата и нарушаване целостта на боята, като стойността на 

нанесените материални щети по автомобила възлиза  общо на 140 лв. – 

престъпление по чл. 216, ал. 4, във вр. с ал. 1 от НК, поради което му 

налага наказание глоба в размер на 100 лв.  

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

въззивни жалби от двете страни. 

 


