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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 

16 –22 май 2022 г. 

 

 

16 май 2022 г. (понеделник)  
Наказателно от общ характер дело № 405/2021 – 10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: М. Д. Т. – А.(р. 1970г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимата М. Д. Т. – А. е обвинена в това, че за 

времето от 29.05.2015 г. до 15.09.2015 г. в с. Каменари, общ. Елена, обл. 

Велико Търново, в качеството на пълномощник на търговско дружество 

„Н. Б." ЕООД,  и лице, което осъществява фактически дейност и функции 

по управление на дружеството, използвала не по предназначение получени 

финансови средства в размер на 195 580,00 лв. от фондове, предоставени 

от Европейския съюз на българската държава, чрез Европейски земеделски 

фонд за развитие на селските райони, представляващи безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 311-„Разнообразяване към неземеделски 

дейности" от „Програма за развитие на селските райони" през периода 

2007-2013 г., съгласно сключен договор с Държавен фонд „Земеделие", 

които били преведени на 29.05.2015 г. по банкова сметка, за изграждането 

на къща за гости в с. Каменари, общ. Елена, обл. Велико Търново 

 

- престъпление по чл. 2546, ал. 1, предл. 2 от НК. 

 

17 май 2022 г. (вторник) 
Частно наказателно дело №195/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09:30ч. 

Засегнато лице: Р. А. Р. (р. 1994г.) 

 

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 15 октомври 2021 г., 

влязло в сила на 26 ноември 2021 г. На българския гражданин Р. А. Р. е 

наложена финансова санкция в размер на 150 евро за нарушение на 

Кодекса за движение по пътищата /представил невалидно удостоверение 

за технически преглед/.  



 2 

 
Наказателно от общ характер дело № 156/2022 – 10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: Й. Б. Й. (р. 1946г.) 

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият Й. Б. Й. е обвинен в това, че на 

06.09.2019г., на третокласен път, между гр. Павликени и с. Батак, общ. 

Павликени, при км. 34+900, при управление на МПС - лек автомобил 

„Опел Корса", движейки се в посока с. Батак, нарушил правилата за 

движение по пътищата по чл. 16, ал.1, т. 1 от ЗДвП. На пътно платно с 

двупосочно движение той напуснал полагащата му се пътна лента за 

движение и без причина - за заобикаляне или изпреварване, навлязъл в 

лентата за насрещно движение, при което настъпил сблъсък с насрещно 

движещо се МПС - товарен автомобил „Фиат Дукато", управляван от Р. К. 

И. В резултат на произшествието Й. Б. Й. по непредпазливост причинил 

смъртта на Й. Ц. Й., пътуваща в лек автомобил „Опел Корса" 

 

- престъпление  по чл.343, ал.1,  б."В",  вр.  чл.342, ал.1, пр.З-о, 

алт.2-а, от НК, във вр. с чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП. 

 

Наказателно от общ характер дело № 141/2022 – 10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: А. З. И. (р. 1994г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

22.01.2022 г., в гр. Горна Оряховица на ул. „Мадара" № 2 във вход Б, в 

условията на опасен рецидив, отнел от владението на собственика Т. К. Г. 

чужди движими вещи - портмоне на стойност 64,80 лева и сумата от 70 

лева, всичко на обща стойност 134,80 лева, с намерение противозаконно да 

ги присвои, като употребил за това сила - изразяваща се в блъскане на Г. 

 

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

ал.1, Б."а" от НК. 

 

19 май 2022 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 403/2021 - 09:30ч. 

Жалбоподател по делото е: Т. А. Т. (р. 1971 г.) 

 

С присъда по НОХД № 1684/2020 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимия Т. А. Т. за виновен в това, че на 11.06.2018 год. в гр. 

В.Търново. по улиците „Иларион Драгостинов“, „Георги Живков“ и 

„Филип Симидов“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил 
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марка „Киа", с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а 

именно 2,15 на хиляда, установено по надлежния ред с химическо 

изследване на кръвна проба за определяне на концентрация на алкохол в 

кръвта,. На основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.54 и чл.36 от НК, 

първоинстанционният съд го осъдил на една година и десет месеца 

лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим и 

глоба в размер на 500лв. На осн. чл.343г, вр. чл.343б. ал.1. вр. чл.37. ал.1. 

т.7 от НК, Районен съд – Велико Търново е лишил Т. А. Т. от право да 

управлява МПС за срок от три години. 

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от Т. А. Т., като 

подсъдимият обжалва присъдата в частта, относно размера на наложеното 

наказание лишаване от свобода за срок от една година и десет месеца. 

 
Частно наказателно дело №161/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09:30ч. 

Засегнато лице: С. Ю. Х. (р. 1989 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 12 ноември 2018  г., 

влязло в сила на 4 септември 2021 г. На българския гражданин С. Ю. Х. е 

наложена финансова санкция в размер на 370 евро за нарушение на Закона 

за движение по пътищата /като собственик или ползвател на лек 

автомобил, го е пуснал в движение без издаден регистрационен номер от 

Нидерландската служба за автомобилен транспорт/. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 147/2022 - 10:00ч. 

Въззиваем по делото е: Д. Г. Д. (р. 1983 г.) 

 

С присъда по НОХД № 115/2022 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия Д. Г. Д. за виновен в това, че за времето от около 

19:30 часа до около 20:30 часа, на 27.08.2021г., в село Шереметя, общ. 

Велико Търново, в условията на опасен рецидив и продължавано 

престъпление, отнел от владението на различни собственици без тяхното 

съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи 

на обща стойност 678,50 лева /парична сума в размер на 300 лева,  мъжка 

черна кожена чантичка на стойност 22,50 лева, кутия цигари „Собрание“ 

на стойност 6,00 лева и парична сума в размер на 350 лева/. На основание 

чл. 196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1,6. „а" и б. „ 

б", във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл. 36 и чл. 

58 а, ал. 1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК, първоинстанционният съд го е осъдил 
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на две години лишаване от свобода. Районен съд – Велико Търново е 

определил, на основание чл. 25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК, Д. Г. Д., да 

изтърпи едно общо наказание, най-тежкото, измежду тези наложени му с 

настоящата присъда и по влязла в сила присъда, постановена от Районен 

съд –Горна Оряховица, в размер на три години и четири месеца лишаване 

от свобода, което следва да бъде изтърпяно при първоначален “Строг" 

режим. 

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

протест на Районна прокуратура – Велико Търново.  

 

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 

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 частен характер дело № 61/2022 -10:30ч. 

Жалбоподатели по делото е: Д. В. И. 

Въззиваеми по делото са: А. С. Д. (р. 1963 г.), С. В. Д. (р. 1962 г.), В. С. Д. 

(р. 1988 г.) 

(първо заседание) 
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С присъда по НЧХД № 663/2021 г. Районен съд – Велико Търново е 

признал подсъдимите А. С. Д., С. В. Д., В. С. Д. за невиновни в това, че на 

10.04.2021г., в с. Шереметя, общ. В. Търново, в присъствието на Д. В. И., 

да са казали обидни думи, които са унизителни за честта и достойнството 

на Д. В. И. На основание чл. 304 от НПК първоинстанционният съд ги е 

оправдал по повдигнатото обвинение по чл. чл.146, ал. 1, пр. 1 от НК. 

Районен съд – Велико Търново е отхвърлил предявените от Д. В. И. 

граждански искове за сумите от 2000 лв. за всяко едно от трите лица, 

представляващи обезщетение за претърпени в резултат на извършените от 

тях престъпления, неимуществени вреди, като - неоснователни и 

недоказани. 

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

въззивна жалба на Д. В. И. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 548/2021 -11:00ч. 

Въззиваем по процеса е: Д. М. К. (р. 1979 г.) 

 

С присъда по НОХД № 518/2021 г. Районен съд – Горна Оряховица  е 

признал подсъдимия Д. М. К. за виновен в това, че в периода 04.01.2019г. 

до 08.04.2019г. в с. Нова Върбовка, общ. Стражица, в условията на 

продължавано престъпление извършил 19 деяния -  възбудил и поддържал 

заблуждения у И. Г. Р., с което причинил на И. Г. Р. и Д. И. Р. имотна вреда 

в общ размер на 9 881 лева. Д. М. К. заблудил И. Г. Р., че ще го запише на 

шофьорски курсове за любител шофьор категория „В“ в гр. Велико 

Търново при инструктор „Митака“; че следва да заплати такса на 

„Митака“, за да извърши годишен технически преглед и да сключи 

застраховка на лек автомобил марка „Роувър“; че следва да заплати сума 

на „Митака“ за закупуване на плуг, сеялки и ремарке; че следва да заплати 

сума за купуване, превоз и регистрация на трактор; че следва да заплати 

наем за престоя на трактора; че следва да плати за транспорт до с. Нова 

Върбовка на сеялка и лек автомобил марка „Ауди“; че следва да плати 

допълнително сума за осигуряване на платформа, на която ще се 

транспортират сеялката и лек автомобил марка „Ауди“; че следва да плати 

допълнително сума за регистриране на лек автомобил, марка „Ауди“ - 

престъпление по чл. 209 ал. 1 вр. чл. 26 aл. 1 от НK.  На основание чл.209, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.373 ал.2, вр. чл.372 ал.4 от НПК, вр. 

чл.58а ал.1,вр. чл. 36 от НК първоинстанционният съд го е осъдил на две 

години и шест месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при 

първоначален „строг” режим. 

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от пострадалите 

И. Г. Р. и Д. И. Р. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 174/2022 -11:00ч. 
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Жалбоподател по делото е: М. Г. М. (р. 1993 г.) 

 

С присъда по НОХД № 1681/2021 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимата М. Г. М. за виновна в това, че на 05.10.2021г., 

около 00:35 часа, на главен път 1-4 /София - Варна/, при км. 129+800, в 

посока гр. Варна, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил 

марка „Опел Корса“, след употреба на наркотични вещества – амфетамин. 

На основание чл. 343 Б, ал. 3 и чл. 54, ал. 1от НК първоинстанционният съд 

я е осъдил на една година лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно, 

при първоначален „общ” режим, както и да заплати, в полза на бюджета на 

съдебната власт, глоба в размер на 500 лв. Съдът е лишил на основание чл. 

343г, във връзка с чл. 37, ал.1, т.7 НК, подсъдимата М. Г. М., от правото да 

управлява МПС за срок една година.  

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

жалба на подсъдимата. 

 
Въззивно наказателно от частен характер дело № 369/2021 -11:45ч. 

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. 

 

Въззивно наказателно от частен характер дело № 217/2021 -12:00ч. 

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

Въззиваем е: Ш. И. К.  
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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 

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 . 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. 

 

20 май 2022 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 14/2022 - 10:30ч. 

Подсъдим по процеса e: И. Н. И. (р. 1967 г.)  
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

14.07.2018 г. на първокласен път 1-4, при км. 114+80°, на територията на 

област Велико Търново, в пътен участък със зона на действие на пътен 

знак „В26" „Забранено е движението със скорост, по-висока от 60 км/ч" 

при управление на моторно превозно средство - специален автомобил 

„Мерцедес 11017", собственост на „Б." ООД гр.София, нарушил правилата 

за движение по пътищата, а именно: чл. 20, ал. 2, изр.2 от ЗДвП - 

„Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да 

спрат, когато възникне опасност за движението." и чл. 21, ал.2 вр. ал. 1 от 

ЗДвП, вр. с чл.47, ал.З от ППЗДвП - „Когато стойността на скоростта, 
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която не трябва да се превишава е различна от посочената в ал.1, това се 

сигнализира с пътен знак". Подсъдимият се движил със скорост от 76 км/ч. 

и нереагирал за спиране към момента на спукване на предна лява гума, 

вследствие на което допуснал пътно-транспортно произшествие с автобус 

марка „Мерцедес 313 ЦДИ", собственост на ЕТ „А.-91 ВД – В. А." 

управляван от Р. И. Р. от гр. Видин. В следствие на това той причинил по 

непредпазливост смърт на едно лице – К. Т. К. (р. 1968 г.), както и телесна 

повреда на едно лице - средна телесна повреда на М. Т. С., пътник в 

автобуса, изразяваща се в закрито вътреставно счупване на лява мишнична 

кост, причинило трайно затруднение на движението ляв горен крайник, със 

срок на лечение и възстановяване не по-малко от осем месеца 

 

- престъпление по чл.343, ал.4, във ал.З, б.„б", пр.1, вр. с ал.1, б." б" и 

б."в" във вр. с 342, ал.1, пред.З от НК във вр. чл. 20, ал. 2, изр.2 от ЗДвП и 

чл. 21, ал.2 вр. ал.1 от ЗДвП във вр. чл.47, ал.З от ППЗДвП. 

 

 
 


