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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 

5 – 11 юли 2021 г. 

 

5 юли 2021 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело №320/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.30ч. 

Засегнато лице: К. Р. К. (р. 1993г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган в 

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 30 ноември 2020 г., влязло 

в сила на 11 януари 2021 г. На българския гражданин К. Р. К. е наложена 

финансова санкция в размер на 240 евро за нарушение на Кодекса за 

движение по пътищата /държал в ръка мобилен телефон по време на 

шофиране/. 

 
Частно наказателно дело №320/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.45ч. 

Засегнато лице: К. Р. К. (р. 1993г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган в 

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 30 ноември 2020 г., влязло 

в сила на 11 януари 2021 г. На българския гражданин К. Р. К. е наложена 

финансова санкция в размер на 95 евро за нарушение на Кодекса за 

движение по пътищата /непредставил по надлежен ред свидетелство за 

управление на МПС за проверка при първо поискване/. 

 

6 юли 2021 г. (вторник) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 164/2021 -09.30ч. 

Въззиваем по процеса е: Й. П. С. (р. 1990 г.) 

 

С присъда по НОХД № 2396/2018 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимия Й. П. С. за невиновен в това, че на 16.12.2018 г., в 

гр. В. Търново, по ул. „Александър Стамболийски срещу № 7, управлявал 
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моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан", модел 

„Алмера", с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда -1,32 

на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 

Алкотест 7410+" и го оправдал по повдигнатото обвинение за 

престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК. 

Първоинстанционният съд е признал подсъдимия Й. П. С. за 

невиновен и по другото му повдигнато обвинение - без надлежно 

разрешително по чл.73, ал.1 във връзка с чл.ЗО от Закона за контрол на 

наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови 

наркотични вещества - 0,526 грама субстанция в която се индикира 

вещество от групата на амфетамините, на стойност 15,84 лева, и го 

оправдал по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 3, 

пр. 2, алт. 1 от НК. 

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

протест на Районна прокуратура – Велико Търново. 

 
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. 

 

8 юли 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 282/2021 -09.30ч. 

Въззиваем по процеса е: М. П. М. (р. 1990 г.) 
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С присъда по НОХД № 717/2020 г. Районен съд – Горна Оряховица  е 

признал подсъдимия М. П. М. за невиновен в това, че в периода от 

08.04.2020 г. до 11.04.2020 г. в гр. Стражица, след като  бил поставен под 

карантина за срок от 14 дни, с предписание на РЗИ - Русе, на два пъти 

нарушил мерки, издадени против разпространението на заразна болест по 

хората - COVID- 19, въведени със Заповед № РД - 01-130/17.03.2020 г. на 

Министъра на здравеопазването на Република България. Той не изпълнил 

задължението си да не напуска адреса, на който посочил в предписанието, 

че ще пребивава - с. Николово, обл. Русе, както и постоянния си адрес в гр. 

Стражица, ул."Вихрен" № 8, за посочения в предписанието срок от 14 дни, 

напускайки постоянния си адрес в гр. Стражица, ул. „Вихрен" № 8. 

Първоинстанционният съд го е оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 

355 ал. 2 вр. ал.1 вр. чл. 26 ал. 1 НК. 

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

протест на Районна прокуратура – Велико Търново. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 253/2021 -10.30ч. 

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 
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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.  

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. 

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 300/2021 -11.00ч. 

Жалбоподател е: О. А. К. (р. 1981 г.) 

Въззиваем е: Е. Ц. Р. (р. 1996 г.) 

 

С присъда по НОХД № 746/2020 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимия О. А. К. за виновен в това, че на 28.05.2020 г. в гр. 

Стражица, влязъл в чуждо жилище - апартамент, собственост на Е. Ц. Р., 

като ударил силно входната врата с крак и тяло; повредил противозаконно 

брава и областта около бравата на входната врата; противозаконно 

унищожил стъкло на вратата на хола в същия апартамент, с което 

причинил имуществена вреда на обща стойност 50,92 лв., както и че 

причинил на Е. Ц. Р. лека телесна повреда. 

На основание чл. 23, ал. 1 от НК първоинстанционния съд е 

определил едно общо наказание, най - тежкото измежду наложените, а 

именно пробация за срок от шест месеца. О. А. К. е осъден да заплати на Е. 

Ц. Р. сумата от 50,92 лв, представляваща обезщетение за претърпени 

имуществени вреди, и 1000 лв., представляващи обезщетение за 

претърпени неимуществени вреди от причинените телесни увреждания, 

изразяващи се в болки и страдания.  

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

въззивна жалба от подсъдимия. 


