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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 

4 – 10 април 2022 г. 

 

 

6 април 2022 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 49/2022 -10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: Д. Г. Х. (р. 1972г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият Д. Г. Х. е обвинен в това, че на 

04.09.2018 г. около 20:15 часа в гр. Горна Оряховица, на ул. „Свети Княз 

Борис Първи", срещу № 29, при управление на моторно превозно средство 

- лек автомобил марка „Опел Астра", собственост на „Д. г." ООД, гр. 

София, нарушил правилата за движение по пътищата - чл. 20, ал. 1 и ал. 2, 

изр. 2 и чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, като при избиране 

скоростта на движение на пътното превозно средство от категория „В" в 

населено място се движил със скорост от 63,3 км/ч, а не с разрешената 

такава от 50 км./ч.; не контролирал непрекъснато превозното средство и не 

намалил скоростта, а в случая и не спрял при възникналата опасност за 

движението - наличието на пешеходци върху пътното платно, вследствие 

на което и по непредпазливост причинил смъртта на пострадалата А. – М. 

М. Р.  

 

- чл. 343, ал. 1, буква „в", пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК, във вр. 

чл. 20, ал. 1 и ал. 2, изр. 2 и чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. 

 

7 април 2022 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 565/2021 - 09:30ч. 

Жалбоподател по делото е: Р. Г. Г. (р. 1958 г.) 

Въззиваеми са: Б. З. Г. (р. 1995 г.), Т. Г. П. (р. 1969 г.), З. Т. Г. (р. 2000 г.), 

С. Г. П. (р. 1971 г.), Й. З. Г. (р. 1998 г.), И. М. Н. (р. 1993  г.), И. Н. М. (р, 

1978 г.), С. Т. Г. (р. 2001 г.), В. Н. М. (р. 1980 г.), М. Н. И. (р. 1976 г.), З. Г. 

П. (р. 1967 г.)  

 

С присъда по НОХД № 62/2021 г. Районен съд – Павликени  е 

признал подсъдимите Б. З. Г., То. Г. П., С. Т. Г, В. Н. М., З. Т. Г., С. Г. П., 

Й. З. Г., М. Н. И., И. М. Н. и И. Н. М. от гр. Русе за виновни в това, че на 

10.02.2019 г. в гр. Бяла черква, общ. Павликени в съучастие помежду си 

като съизвършители унищожили противозаконно чужди движими вещи – 
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телевизор марка „LG”, 18 стъкла на прозорци и входна врата, два 

комарника, на обща стойност 683,02 лв., собственост на Р. Г. Г. По същото 

време и на същото място в съучастие помежду си и със З. Г. П. като 

съизвършители те извършили непристойни действия, грубо нарушаващи 

обществения ред и изрязващи явно неуважение към обществото – викове, 

крясъци, псувни, закани, обиди, използване на нецензурни думи, 

възпроизвеждане на изстрели с газ-сигнален пистолет, чупене на прозорци 

и сбиване с използване на лопати и брадви. По същото време и на същото 

място те противозаконно пречили на органи на властта – полицейски 

служители от РУ – Павликени при ОДМВР – Велико Търново да изпълнят 

задължението си по опазване на обществения ред и превенция на 

престъпността, да изпълнят задължението си по чл. 67 от ЗМВР, като не 

изпълнили дадените им устни разпореждания да преустановят действията 

си. Първоинстанционният съд определил и наложил на всеки един от тях 

най-тежкото измежду определените им наказания, а именно на Б. З. Г., Т. 

Г. П., С. Г. П., Й. З. Г., И. Н. М. , И. Н. М., В. Н. М., М. Н. И. – „пробация“ 

за срок от шест месеца; на З. Т. Г. и С. Т. Г. – „пробрация“ за срок от осем 

месеца. Районен съд – Павликени е признал З. Г. П. за невинен за това, че 

на 10.02.2019 г. в гр. Бяла черква, общ. Павликени да е унищожил 

противозаконно чужди движими вещи, поради което го оправдал по 

обвинението по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, но го признал за 

виновен по другите две повдигнати обвинения, като за тях определил и 

наложил за изтърпяване най-тежкото измежду наложените наказания, а 

именно „пробация“ за срок от шест месеца.  

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

въззивна жалба от Р. Г. Г. 

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 579/2021 -10:30ч. 

Подсъдим по делото е: А. Н. А. (р. 1961 г.) 

Частен тъжител е: Т. П. Т.  

 

С присъда по НЧХД № 310/2021 г. Районен съд – Горна Оряховица  е 

признал подсъдимия А. Н. А.за виновен в това, че на 09.05.2020 г., в с. 

Крушето, общ. Горна Оряховица, причинил на Т. П. Т. лека телесна 

повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без 

разстройство на здравето- престъпление по чл. 130 ал.2 НК. На основание 

чл. 78 А НК първоинстанционният съд е освободил А. Н. А. от наказателна 

отговорност за извършеното престъпление по чл. 130 ал. 2 НК и му 

наложил административно наказание глоба в размер от 1000 лв., платими в 

полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт. Районен съд – Горна 

Оряховица е признал подсъдимия А. Н. А. за невинен в това, че на същата 

дата и място причинил на Т. П. Т. лека телесна повреда, изразяваща се в 

разстройство на здравето – закрита черепно-мозъчна травма, с протекло 
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мозъчно сътресение – лека степен, поради което, на основание чл. 304 

НПК го оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 130 ал. 1 НК. На 

основание чл. 45 ал. 1 ЗЗД  първоинстанционният съд е осъдил А. Н. А. да 

заплати на Т. П. Т. сумата от 800 лв., причинени неимуществени вреди в 

резултат на извършеното деяние, представляващо престъпление по чл. 130 

ал. 2 НК, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 09.05.2020 г. 

до окончателното й изплащане, като отхвърлил иска до пълния предявен 

размер от 5000 лева, като недоказан. 

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

въззивни жалби от А. Н. А. и Т. П. Т. 

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 563/2021 -11:00ч. 

Подсъдим по делото е: П. В. Р. (р. 1986 г.) 

Частен тъжител по делото е: С. З. М.  

 
С присъда по НЧХД № 1617/2020 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия П. В. Р. за невинен в това, че на 19.10.2020 г. около 

обяд на ул. „Симеон Велики", в гр. Велико Търново, около № 10, пред 

офис на застрахователен брокер е наплюл частния тъжител С. З. М. в 

лицето и му казал, че щял да види какво ще стане и, че „ще ядеш хурката", 

с които действия и думи унизил честта и достойнството на М., като 

обидата е нанесена публично. Първоинстанционният съд е оправдал П. В. 

Р. по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 1, във 

вр. с чл. 146, ал. 1 от НК, и отхвърлил предявения граждански иск от С. З. 

М. против П. В. Р.  за сумата в размер на 3000 лева, представляващи 

претърпените от него неимуществени вреди, в резултата на престъпното 

деяние, както и законната лихва върху тази сума от датата на довършване 

на деянието 19.10.2020 г. до окончателното и изплащане. 

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

въззивна жалба от С. З. М. 

 


