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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 февруари 2022 г. 

 

21 февруари 2022 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело № 71/2022 - 09:30ч. 

Подсъдими по процеса са: Б. С. С. (р. 1985г.) и Г. С. Б. (р. 2002 г.) 

 

Делото е образувано въз основа на внесено споразумение от 

Окръжна прокуратура – Велико Търново, с което подсъдимите Б. С. С. /при 

условията на опасен рецидив/ и. Г. С. Б. /като непълнолетен, но като е 

разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи 

постъпките си, в съучастие с Г. О. С. – извършител/ се признават за 

виновни в това, че на 06.10.2020 г., в с. Ресен, общ. Велико Търново, без 

надлежно разрешително по Закона за контрол на наркотичните вещества и 

прекурсорите държали с цел разпространение - високорискови наркотични 

вещества, а именно 24,142 грама суха зелена на цвят растителна маса, 

ситно нарязана, със специфичен мирис, импрегнирана с разтвор на 

синтетичен канабиноид, представляваща ново психоаткивно вещество в 

препарат – смес, чието съдържание включва 4,97 тегловни процента от 

едно психоактивно вещество с наркотично действие, на стойност 144, 85 

лева, поставено под контрол/забрана/ съгласно Списък I на Единната 

конвенция на ООН за наркотичните средства от 1961 г. и под забрана 

съгласно Списък № I - „Растения и вещества с висока степен на риск за 

общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, 

забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от 

Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 

наркотични, във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП съгл. изм и доп. й в ДВ бр. 

81 от 15.09.2020 г. 

 

- За Б. С. С. - престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2-ро, т. 4, вр. ал. 

1, изр. 1-во, пр. 4, алт. 1 и пр. 5, алт. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а" и б. 

„б" от НК; 

- За Г. С. Б. - престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1-во, пр. 3 и пр.4, 

алт. 1, вр. чл. 20, ал 2 от НК, вр. чл. 63, ал. 1 т.З и т. 5 от НК. 

 

Частно наказателно дело №70/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 10:30ч. 

Засегнато лице: Г. Г. Г. (р. 1975 г.) 
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Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган в 

Република Австрия 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 24 юни 2020 

г., влязло в сила на 22 август 2020 г. На българския гражданин Г. Г. Г. е 

наложена финансова санкция в размер на 80 евро за нарушение на 

Правилника за движение по пътищата, разпоредбите за времетраенето на 

управлението и почивката на МПС, както и разпоредбите относно опасни 

товари /в качеството си на собственик на МПС пропуснала да предостави 

информация, в регламентирания от закона срок, кой е управлявал и 

паркирал посоченото МПС в посочения ден и час /. 

 

22 февруари 2022 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 500/2021 - 09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: Г. А. Ч. (р. 1985г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимата Г. А. Ч. е обвинена в това, че на 

01.12.2019 г, в с. Шереметя, общ. Велико Търново, ул. „Първа", до дом № 

3, без надлежно разрешително по чл. 30 от Закона за контрол на 

наркотичните вещества и прекурсорите, държала с цел разпространение 

високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗКВНП - 

кокаин, разпределен в 35 броя отделни опаковки с общо тегло 25,442 

грама, на обща стойност 3180,26 лева  

 

- престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4, алт. 1 от НК. 

 

Наказателно от общ характер дело № 205/2021 -10:00ч. 

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. (р. 1946 г.),  като без 

съгласието на титуляра изтеглила сумата от 400 лева 

 

- престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. 

 

23 февруари 2022 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 399/2021 - 09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: Ф. С. С. (р. 1986 г.) 
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Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимата Ф. С. С. е обвинена в това, че на 

дата 14.06.2016 г. в село Царски извор, община Стражица, отнела от 

владението на малолетното лице М. Н. Е., лотариен билет от играта 

„БИНГО ЛОТО" на „Националната лотария", организирана от „Ню Геймс" 

АД гр. София, представляващ ценна книга на приносител с номинал от 250 

000 лева, собственост на Н. Е. Й. от с. Царски извор, общ. Стражица, с 

намерение притовозаконно да го присвои, като употребила за това сила, 

изразяваща се в насилствено дърпане на лотарийния билет от ръцете на 

пострадалия М. Н. Е.  

 

- престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 1, вр. чл. 198, ал. 1 от НК. 

 

24 февруари 2022 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №16/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:00ч. 

Засегнато лице: И. А. И. (р. 1998 г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган в 

Република Австрия 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 12 юли 2021 

г., влязло в сила на 4 август 2021 г. На българския гражданин И. А. И. е 

наложена финансова санкция в размер на 255 евро за нарушение на 

Правилника за движение по пътищата /не предоставил информация в 

законоустановения срок за водача, управлявал МПС – негова собственост, 

по време на извършваше на нарушение – превишаване на максимално 

допустимата скоростта в населено място с 24 км/ч /. 

 

Частно наказателно дело №424/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:15ч. 

Засегнато лице: Г. С. (р. 1973 г.) 

 

 Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган в 

Австрия 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 3 септември 2020 г., 

влязло в сила на 24 септември 2020 г. На българския гражданин Г. С. е 

наложена финансова санкция в размер на 76 евро за нарушение на Кодекса 
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за движение по пътищата /шофиране с превишена скорост – разрешена 

максимална скорост – 80 км/ч, констатирана скорост – 92 км/ч/. 

 

Частно наказателно дело №39/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:30ч. 

Засегнато лице: А. Ю. И. (р. 1980 г.) 

 
Делото е образувано въз основа на постъпило от съдебен 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 10 декември 2020 г., 

влязло в сила на 17 февруари 2021 г. На българската гражданка А. Ю. И. е 

наложена финансова санкция в размер на 300 евро за нарушение на чл. 2, 

параграф 1 от Нидерландския закон за задължителното образование от 

1969 г. /като лице, което изпълнява родителски права върху 

малолетен/непълнолетен, не полагала грижи за това 

малолетният/непълнолетният да посещава редовно училището, в което е 

записан като ученик, от 05.07.2019 г. до 10.07.2019 г. /. 

 

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 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 366/2021 -10:00ч. 

Въззиваеми по делото са: Б. В. К. (р. 1981 г.) и И. С. Д. (р. 1982 г.) 

 

С присъда по НОХД № 340/2020 г. Районен съд – Павликени  е 

признал подсъдимите Б. В. К. и И. С. Д. от с. Михалци, общ. Павликени, за 



 5 

невиновни в това, че на 05.06.2019 г. в с. Михалци, общ. Павликени, 

действайки в съучастие помежду си, като съизвършители, умишлено 

причинили средна телесна повреда на М. Й. Б. от същото село, изразяваща 

се в трайно затруднение на движението на ляв долен крайник. На 

основание чл. 304 от НПК първоинстанционният съд ги е оправдал по 

повдигнатото обвинение по чл. 129, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от 

НК. Съдът е отхвърлил предявените от М. Й. Б. граждански искове против 

Б. В. К. и И. С. Д. , както следва: сумата от 25 000 лв., представляваща 

обезщетение за претърпени от гражданския ищец неимуществени вреди, и 

1778,85 лв. обезщетение за имуществени вреди, представляващи разходи 

за лечението, болничен престой, закупуване на плака, разходи за гориво, 

ведно с законната лихва върху общата сума, считано от датата на 

увреждането, като неоснователни и недоказани. 

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

протест от ТО – Павликени при Районна прокуратура – Велико Търново. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 3/2022 -10:00ч. 

Жалбоподател по делото е: С. Д. П. (р. 1947 г.) 

 

С присъда по НОХД № 2094/2019 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимата С. Д. П., за виновна в това, че за периода от 

1.01.2008г. до 18.05.2016г. в град Велико Търново при условията на 

продължавано престъпление, като длъжностно лице присвоила поверените 

и да ги пази и управлява пари в общ размер на 102 746,98 лева, собственост 

на ППЗК"Доверие-Миндя" село Миндя, община Велико Търново, 

представляващи изтеглените без основание суми от банковата сметка на 

кооперацията. Длъжностното присвояване е в големи размери. На 

основание по чл.202 ал.2 т.1 вр.ал.1 , вр. Чл.26 ал. 1 , чл.36 и чл.54  

първоинстанционният съд я е осъдил на три години лишаване от свобода, 

като на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил изпълнението на така 

наложеното  наказание за срок от четири години. 

На основание чл.202 ал.З вр. Чл.37, ал. 1 т.7 от НК Районен съд – 

Велико Търново е лишил С. Д. П. от право да заема длъжността 

председател на производствено-потребителни земеделски кооперации, да 

участва в контролни органи и управителни органи на такива кооперации за 

срок от три години. 

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

въззивна жалба на подсъдимата. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 568/2021 -10:30ч. 

Жалбоподател е: Н. Г. Б. (р. 1984 г.) 
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С присъда по НОХД № 577/2020 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимата Н. Г. Б. за виновна в това, че на 02.06.2014г. в гр. 

София, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като 

съизвършител с Й. С. П. - подбудител и помагач, който умишлено я 

склонил и я улеснил, съзнателно ползвала неистински документи пред 

служител на „Служба по вписванията – Търговски регистър“. На 

основание чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 

36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б „б“, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т.  от НК 

първоинстанционният съд е осъдил Н. Г. Б. на пробация за срок от шест 

месеца, а на основание чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, 

ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б „б“, вр. чл. 42с, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК я 

е осъдил на пробация за срок от шест месеца. 

Районен съд – Велико Търново е признал Н. Г. Б. за виновна в това, 

че за времето от 02.06.2014г. до 11.06.2014г. в гр. София и гр. Велико 

Търново при условията на продължавано престъпление с две деяния като 

извършител и в съучастие с Й. С. П. - подбудител и помагач, умишлено я 

склонил и я улеснил като съставил и й предоставил неистински официални 

и частни документи, послужили й като основание за вписването й в 

„Търговски регистър“ като управител на „И. Б.“ ЕООД с цел да набави за 

себе си, за Й. С. П. и „К. Б.“ ЕООД имотни облаги. Н. Г. Б. възбудила и 

поддържала заблуждение у служители на длъжности „старши специалист 

обслужване“ и „мениджър клиенти“ в „Си Банк“ ЕАД, клон Велико 

Търново, че е нов легитимен управител на „И. Б“ ЕООД и че има право да 

нареди паричен превод от сметка на дружеството към сметка на „К. Б.“ 

ЕООД, както и да изтегли в брой от сметката на дружеството сумата от 

1000 лв., с което причинила имотна вреда на „И. Б“ ЕООД в размер на 

881 800 лв., като измамата е в особено големи размери и представлява 

особено тежък случай. На основание чл. 211, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, 

ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК 

първоинстанционният съд е осъдил Н. Г. Б. на две години „лишаване от 

свобода“. 

На основания чл. 23 от НК Районен съд – Велико Търново е 

определил едно общо наказание измежду наложените за всяко едно от 

деянията, а именно най-тежкото от тях в размер на две години „лишаване 

от свобода“, които да изтърпи при първоначално общ режим.  

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

въззивна жалба на подсъдимата. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 533/2021 -10:30ч. 

Жалбоподател е: И. С. И. (р. 1976 г.) 

 

С присъда по НОХД № 935/2020 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия И. С. И. за виновен в това, че за периода от 
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1.12.2014г. до 2.12.2014г. в град Разград и в град Варна с цел да набави 

имотна облага за „Л.-2002" ООД гр.Варна като длъжностно лице - 

управител на „Н. - М" ООД гр.Велико Търново, в кръга на неговата 

длъжност възбудил заблуждение у М. Х. в качеството и на управител на 

„С." ЕООД гр.Исперих и на „К. ф." ООД град Исперих , че следва да бъдат 

заплатени по сметка на „Л.-2002" ООД град Варна доставените от „Н.-М" 

ООД град Велико Търново резервни части за селскостопанска техника , 

като затова и изпратил фактури на обща стойност 32 412,18 лева с включен 

ДДС, с вписан като доставчик във фактурите търговско дружество „Л.-

2002" ООД град Варна. С това И. С. И. причинил на представляваните от 

нея дружества имотна вреда в общ размер на 32 412,18 лева, от които на 

„С." ЕООД град Исперих -24 785,57 лева и на „К. ф." ООД град Исперих - 

7 626,61 лева, представляващи преведените на 2.12.2014г. без основание 

суми на „Л.-2002" ООД град Варна. Причинената вреда е в големи 

размери, поради което за извършено престъпление по чл.210 ал.1 т.З пр1 и 

т 5 вр.чл.209 ал.1 от НК при условията на чл.36 и чл.54 от НК 

първоинстанционният съд му е наложил наказание лишаване от свобода за 

срок от три години, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил 

изпълнението на наказанието за срок от пет години. 

Районен съд – Велико Търново е уважил и гражданските искове 

предявени от  „С." ЕООД град Исперих и „К. ф." ООД град Исперих за 

общата сумата от 32 412,18 лева, представляващи имуществени вреди в 

резултат на престъплението, ведно със законната лихва, считано от датата 

на увреждането - 2.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата..  

 Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от подсъдимия И. 

С. И. 

 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 217/2021 -11:00ч. 

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 
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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 

въззивни жалби от двамата подсъдими. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 453/2021 -11:00ч. 

Жалбоподател е: Г. С. Д. (р.1983г.)  

 

 С присъда по НОХД 7/2020г., Районен съд – Свищов е признал 

подсъдимия Г. С. Д. за виновен в това, че на 07.05.2019 г. в с. Козловец, 

общ. Свищов, и на 08.05.2019 г. в гр. Свищов, действайки при условията на 

опасен рецидив, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, 

чрез провеждане на множество телефонни разговори, е възбудил и 

поддържал заблуждение у Е. М. Ф. от град Свищов, че се обажда синът й 

Т. А. Ф., че същият се намира в затруднено положение, защото дължи пари 

на „много опасен човек“ и че тя трябва да му зареди ваучер на стойност 15 

лева от мобилен оператор и да преведе по банкова сметка сума в размер на 

500 лв. С това й причинил имотна вреда в размер на 500 лв., като опитът 

му останал недовършен по независими от дееца причини. На основание чл. 

211, пред. 2-ро, вр. чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 29, ал. 1, б „а“ и б „б“, във вр. с 

чл. 18, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 54 и чл. 36 от НК първоинстанционният 

съд го е осъдил на три години и шест месеца лишаване от свобода, като на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б „б“ от ЗИНЗС е определил първоначален 

строг режим. 

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

въззивна жалба на Г. С. Д. 

 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 300/2021 -11:30ч. 

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. 
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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. 

 

25 февруари 2022 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 204/2021 -10:00ч. 

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. 

 


