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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 

11 – 17 април 2022 г. 

 

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

Подсъдим по процеса е: Ф. С. С. (р. 1986 г.) 
 

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. 

 

14 април 2022 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 90/2022 -10:00ч. 

Жалбоподател по делото е: М. С. Х. (р. 1969 г.) 

 

С присъда по НОХД № 101/2021 г. Районен съд – Горна Оряховица  е 

признал подсъдимия М. С. Х. за виновен в това, че на 12.06.2020 г. в с. 

Върбица, общ. Горна Оряховица, на ул. „Константин Кисимов“, пред дом 

№ 5, чрез блъскане в областта на гърдите на Р. Е. А. и реализиралия се от 

падането удар на главата на А. в тухления зид, му причинил средна телесна 

повреда, изразяваща се в черепно – мозъчна травма, представляваща 

разстройство на здравето, временно опасно за живота на Р. Е. А. На 

основание чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 54 и чл. 36 от НК 

първоинстанционният съд го е осъдил на две години лишаване от свобода, 

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

наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години, считано 

от влизане на присъдата в сила. М. С. Х. е осъден да заплати на Р. Е. А. 

сумата от 20 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени 

неимуществени вреди от деянието, изразяващи се в болки и страдания, 

ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 12.06.2020 
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г. до окончателното изплащане. Районен съд – Горна Оряховица е 

отхвърлил предявения от Р. Е. А. против М. С. Х. иск за претърпени 

неимуществени вреди от причинените телесни увреждания в останалата му 

част от уважените 20 000 лв. до пълния предявен размер от 40 000 лв., като 

неоснователен и недоказан. 

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

въззивна жалба на М. С. Х. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 105/2022 -10:30ч. 

Жалбоподатели по делото са: Д. Ч. Н. (р. 2000 г.) и И. Г. С. (р. 1952 г.) 

 

С присъда по НЧХД № 312/2018 г. Районен съд – Свищов  е признал 

подсъдимия И. Г. С. за виновен в това, че на 03.09.2017 г. в гр. Свищов, ул. 

"Стефан Караджа" № 57-59 е причинил на Д. Ч. Н. лека телесна повреда, 

довела до разстройство на здравето, изразяващо се в мозъчно сътресение, 

като и нанесъл удар в главата - престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. На 

основание чл. 78а, ал. 1 от НК първоинстанционният съд е освободил И. Г. 

С. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 130, ал. 

1 от НК и му е наложил административно наказание глоба в полза на 

държавата в размер на 1000 лева. Районен съд  - Свищов е осъдил И. Г. С. 

да заплати на Д. Ч. Н.  сумата от 3000 лева - главница, представляваща 

обезщетение за претърпени от деянието неимуществени вреди, ведно със 

законната лихва от датата на деянието 03.09.2017 г. до окончателното 

изплащане, като за разликата до претендирания размер от 20 000 лева е 

отхвърлил гражданския иск като неоснователен и недоказан. 

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

въззивни жалби на Д. Ч. Н. и И. Г. С. 

 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 308/2021 -11:00ч. 

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

Въззиваем е: И. С. К.  

 

С присъда по НОХД № 700/2020 г. Районен съд – Велико Търново  е 

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

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

Търново, пред сградата на ул. „Теодосий Търновски“ №5, причинили на И. 

С. К. лека телесна повреда – престъпление по чл. 130, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 

2 от НК. На основание чл. 78а от НК първоинстанционният съд ги 

освободил от наказателна отговорност и им наложил административна 

наказание глоба в размер на 1000 лв. за всеки един от тях, като ги е осъдил 

да заплатят солидарно на И. С. К. сумата от 4000 лв. за причинени 

неимуществени вреди по предявения граждански иск, сумата от 500 лв. за 
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имуществени вреди, ведно с направените по делото разноски 334,61 лв. за 

всеки един от тях. 

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

въззивни жалби от двамата подсъдими. 

 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 369/2021 -11:15ч. 

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

Въззиваем и частен тъжител по делото е: С. И. К. 

 

С присъда по НЧХД № 703/2020 г. Районен съд – Велико Търново  е 

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

30.07.2018 г., около 07:30 ч., в гр. Велико Търново, на ул. „Теодосий 

Търновски“ пред дом № 5, в съучастие като съизвършители, причинили на 

С. И. К. от гр. Велико Търново лека телесна повреда, довела до 

разстройство на здравето, неопасно за живота му, съпроводено с болки и 

страдания  по време на възстановително-оздравителния процес за срок от 

около 25 дни – престъпление по чл. 130, ал. 1, вр. с чл.20, ал. 2 от НК. 

На основание чл. 78а от НК Ш. М. К. и К. А. И. 

първоинстанционният съд е освободил от наказателната отговорност за 

извършеното от тях престъпление, като е наложил на всеки един от тях 

административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. Подсъдимите са 

осъдени да заплатят солидарно на С. И. К. сумата от 2000 лв., 

представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени 

вреди вследствие на извършеното от тях престъпление, ведно със 

законната лихва  от датата на увреждането – 30.07.2018 г., до 

окончателното изплащане на сумата. 

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

въззивни жалби от двата подсъдими. 

 

15 април 2022 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 26/2022 -10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: В. С. М. (р. 1986 г.)  

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият В. С. М. е обвинен в това, че 20.04.2019г. в 

с. Камен, общ. Стражица, действайки в условията на опасен рецидив, 

лично и чрез посредственото извършителство на малолетния А. С. М., 

отнел чужди движими вещи - 2 броя мобилни телефони марка „Нокиа", 2 

броя дамски чанти, 1 брой мъжка чантичка, 1 брой дамско портмоне и 1 

брой портфейл - всички на стойност 164.10 лева и парична сума в размер 

на 130 лева, всичко на обща стойност 294.10 лева, от владението на 

собственика им Ф. А. И. с намерение противозаконно да ги присвои, като 
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употребил за това сила, изразяваща се в дърпане, блъскане и нанасяне на 

удари с ръка на Ф. А. И. и М. Г. А.  
 

- престъпление по чл. 199, ал.1, т.4, вр. чл. 198, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, 

б. „а" и „б" от НК. 

 


