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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 

9 –15 май 2022 г. 

 

 

9 и 10 май 2022 г. (понеделник и вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 50/2022 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: В. И. В. (р. 1982г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият В. И. В. е обвинен в това, че на 

12.07.2020 г., в гр. Свищов, в механа „Ловна хижа", по хулигански подбуди 

и с особена жестокост умишлено умъртвил В. И. Г.  

 

- престъпление по чл. 116, алЛ, т. 6, пр. 3 и т 11, пр. 1, във вр. с чл. 

115 от НК. 

 

Със същият обвинителен акт В. И. В. е обвинен в това, че на същата 

дата и на същото място по хулигански подбуди, умишлено причинил леки 

телесни повреди на повече от едно лице - И. М. Г., М. И. Г. и О. О. А., на 

които причинил болки и страдания  

 

- престъпление    по чл. 131, ал. 1, т. 4 пр. 3 и т. 12, пр. 1, във вр. с 

чл. 130, ал. 1 и ал. 2 от НК. 

 

11 май 2022 г. (сряда) 
Частно наказателно дело №155/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09:15ч. 

Засегнато лице: В. Г. Г. (р. 1996 г.) 

 

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 август 2021 г., влязло в 

сила на 11 октомври 2021 г. На българския гражданин В. Г. Г. е наложена 

финансова санкция в размер на 150 евро за нарушение на Кодекса за 

движение по пътищата /като водач пресякъл непрекъсната линия при 

движение в една посока/. 
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12 май 2022 г. (четвъртък) 
Наказателно от общ характер дело № 116/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Ц. И. Ц. (р. 1977г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Габрово, с който подсъдимият Ц. И. Ц. от гр. Габрово е обвинен в това, че 

в периода от 19.10.2017 год. до 19:30 часа на 06.06.2018 год. в гр.Габрово,    

при    условията    на    опасен    рецидив    и    продължавано престъпление, 

без надлежно разрешително по Закона за контрол на наркотичните 

вещества и прекурсорите, в апартамент, намиращ се на адрес в гр.Габрово, 

държал и разпространявал високорискови наркотични вещества: 

метамфетамин с общо нетно тегло 20,3 грама на обща стойност 508,50 

лева;   хероин с общо тегло 6 грама на  стойност 300 лева; екстази с общо 

тегло 3 грама  на стойност  160 лева; и амфетамини с общо тегло 2,5 грама 

на стойност 75 лева. На 06.06.2018 год., с цел разпространение Ц. И. Ц. 

държал в себе си високорискови наркотични вещества- хероин с общо 

нетно тегло 1,22 грама на обща стойност лева и метамфетамин с нетно 

тегло 0,57 грама на 14,25 лева, които при задържането се опитал да укрие 

чрез поглъщане и чрез изхвърляне до ползвания лек автомобил „Опел 

Корса", собственост на Б. И. Д.  
 

-престъпление по чл.354а, ал.2, т.4 във вр. ал.1, пр. 4 и 5,  във вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."а" и „б" от НК 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 45/2022 - 10:30ч. 

Въззиваеми по процеса са: И. Г. М. (р. 1985 г.), Г. Н. Й. (р. 1968 г.) и В. Н. 

Ф. (р. 1979 г.) 

 
С присъда по НОХД № 74/2021 г. Районен съд – Павликени  е 

признал подсъдимите И. Г. М., Г. Н. Й. и В. Н. Ф. за виновни в това, че 

07.10.2011 г. в гр. Братислава, Словакия, при условията на посредствено 

извършителство с малолетната Д. А. Ф. и в съучастие помежду си, отнели 

от владението на Е. Н. от гр. Братислава, без нейно съгласие, с намерение 

противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – 14 броя златни 

синджири и 4 броя сребърни синджири на обща стойност 4502 евро, с 

левова равностойност 8805,15 лв., собственост на Д. А. от гр. Братислава.  

На основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. 

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

първоинстанционият съд е наложил на И. Г. М. наказание лишаване от 

свобода за срок от шест месеца при първоначален строг режим. 

На основание чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 36 и 

чл.55, ал.1, т.2, буква „б“ от НК Районен съд – Павликени е наложил на Г. 

Н. Й. наказание „Пробация“ за срок от шест месеца. 
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На основание чл.196,ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. 

„а“ и „б“, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл.36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК 

първоинстанционният съд е наложил на В. Н. Ф. наказание лишаване от 

свобода за срок от шест месеца, при първоначален строг режим. 

Делото е образувано въз основа на протест на Териториално 

поделение – Павликени при Районна прокуратура – Велико Търново. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 105/2022 -11:00ч. 

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. 

 


