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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 

13 –19 юни 2022 г. 

 

13 юни 2022 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело №155/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09:30ч. 

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/. 

 

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. 
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Наказателно от общ характер дело № 196/2022 -10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: И. М. К. (р. 1975г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

16.05.2021 г. в гр. Златарица, отнел от владението на собственика, без 

неговото съгласие с намерение противозаконно да присвои чужди 

движими вещи - портмоне черно на цвят от естествена кожа, на стойност 

104,00 лева, съдържащ следните вещи без стойност-кредитна карта, 

дебитна карта, международна кредитна карта „Бяла карта", две английски 

кредитни карти, Талон за регистрация Част 11 на лек автомобил „Ауди 

АЗ“, Свидетелство за управление на МПС, издадено на името на Д. Х. П. и 

Контролния талон към него, всичко на обща стойност 104.00 лева, 

собственост на Д. Х. П.  

 

- престъпление по чл.194, ал.1 от НК. 

 

Със същия обвинителен акт И. М. К. е обвинен в това, че на същата 

дата, в периода от 23:15:38 часа до 23:16:31 часа, при условията на 

продължавано престъпление, на АТМ устройство находящо се ул. „Стефан 

Попстоянов" № 10 в гр. Златарица, използвал платежен инструмент - 

кредитна карта „Бяла карта" без съгласието на титуляра й – Д. Х. П., като 

два пъти извършил неуспешни транзакции: теглене на парична сума и 

проверка баланса по сметката 

 

- престъпление по чл.249, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК. 

 

14 юни 2022 г. (вторник) 
Частно наказателно дело №237/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09:15ч. 

Засегнато лице: Г. Н. Щ.  (р. 1972г.) 

 

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 20 октомври 

2020 г., влязло в сила на 28 юли 2021 г. На българския гражданин Г. Н. Щ.  

е наложена финансова санкция в размер на 95 евро за извършено 

администртаивно нарушение на автсрийския правилник за движение по 

пътищата /като водач на превозно средство превишил максимално 

допустимата скорост от 80 км/ч. с 21 км/ч/.  
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Наказателно от общ характер дело № 207/2022 -09:30ч. 

Подсъдим по процеса е: Е. Д. Е. (р. 1970г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

20.02.2012 г. около 14:00 ч. в западна индустриална зона на гр. Свищов, на 

територията на „Свилоза" АД, на бетонна площадка в близост до закрит 

склад, нает от „Т." ООД гр. Перник, по непредпазливост причинил смъртта 

на В. К. И., настъпила на 29.02.2012 г., чрез действия, които спадат към 

правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена 

опасност - управление на мотокар, която нямал право да упражнява. При 

разтоварване на чували с въглища от товарен автомобил „МАН ТГА 

26.430" с ремарке за товарен автомобил „Хуферман ХСА 1870", 

управлявайки мотокар, снабден отпред с кофа, вдигната спрямо земята, Е. 

Д. Е. предприел маневра потегляне напред в условията на ограничена 

видимост и притиснал с кофата намиращия се с гръб пред мотокара В. К. 

И. към ремаркето на товарния автомобил. С действията си подсъдимият 

нарушил чл. 9 от Наредба № 10/07.12.2004 г. за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и 

мотокари - управлявал мотокара, без да притежава необходимата 

правоспособност за това и без да е оправомощен с писмена заповед от 

работодателя; и чл. 10 от Наредба № 10/07.12.2004 г. за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и 

мотокари, вр. с чл. 25, ал. 1, вр. с § 6, т. 16, т. 10 и т. 1 от ДР от Закона за 

движение по пътищата, вр. чл. 76 от ППЗДвП - преди да започне маневра 

движение напред не се убедил, че няма да създаде опасност за намиращия 

се пред мотокара В. К. И. 

 

 - престъпление по чл. 123, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 9 и чл. 10 от 

Наредба № 10/07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при работа с електрокари и мотокари, вр. с чл. 25, ал. 1, 

вр. с § 6, т. 16, т. 10 и т. 1 от ДР от Закона за движение по пътищата, 

вр. чл. 76 от ППЗДвП. 

 

15 юни 2022 г. (сряда) 
Частно наказателно дело №214/2022 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ -09:15ч. 

Засегнато лице: С. Р. И.  (р. 1988г.) 

 

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 
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решения за налагане на финансови санкции, постановено на 19 март 2021 

г., влязло в сила на 7 април 2021 г. На българския гражданин С. Р. И. е 

наложена финансова санкция в размер на 70 евро за извършено 

администртаивно нарушение на автсрийския правилник за движение по 

пътищата /като водач на превозно средство превишил максимално 

допустимата скорост от 130 км/ч. с 18 км/ч/.  

 

16 юни 2022 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 98/2022 -09:30ч. 

Жалбоподател по делото е: И. М. Д. (р. 1986 г.) 

 

С присъда по НОХД № 91/2021 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия И. М. Д. за виновен в това, че на 01.10.2020 г. на път 

VTR 3005 1-4 /Севлиево-Велико Търново/-Ветринци, в посока кръстовище 

с главен път 1-4 /София-Варна/, в землището на с. Ветринци, общ. Велико 

Търново, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка 

„Пежо", модел „106", собственост на В. Б. Л., без съответно свидетелство 

за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен 

ред, с влязло в сила на 15.01.2020 г. наказателно постановление за 

управление на МПС без съответното свидетелство за управление. На осн. 

чл. 343 В, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК първоинстанционният съд му 

наложил наказания две години лишаване от свобода, което да изтърпи при 

първоначален строг режим и глоба в размер на 1000 лв. 

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

въззивна жалба от И. М. Д. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 45/2022 - 10:00ч. 

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. 
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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. 

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 частен характер дело № 203/2022 - 10:30ч. 

Жалбоподател по делото е: Ф. Ш. А. (р. 1979 г.) 

Въззиваем е: М. С. Б.  

 
С присъда по НЧХД № 148/2021г. Районен съд – Елена е признал 

подсъдимия за виновен в това, че  на 09.07.2021 год. в гр. Елена, в 

депозиран сигнал до Районна прокуратура - В. Търново, ТО - Елена, 

приписал на М. С. Б. престъпление закана с убийство по смисъла на чл. 

144, ал. 3 от НК с изричане на думите "Ще взема да те очистя, веднъж за 

винаги да приключа с теб, мангал с мангал" - престъпление по чл. 147, ал. 

1, пр. 2 от НК. На основание чл. 78а от НК първоинстанционният съд е 

освободил от наказателна отговорност подсъдимия Ф. Ш. А. за 

извършеното престъпление по чл. 147, ал. 1, т. 2 от НК, като му наложил 

административно наказание глоба в размер на 1 000 лева. Районен съд – 

Елена е осъдил  подсъдимия Ф. Ш. А. да заплати на М. С. Б. сумата от 2 

000 лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени 

вреди в резултат на извършеното от подсъдимия престъпление, както и 

разноските по делото. 

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

въззивна жалба от подсъдимия. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 366/2021 -11:00ч. 

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 

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 
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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 № 174/2022 -11:00ч. 

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. 

 

17 юни 2022 г. (петък) 
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. 

 


