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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 

20 –26 юни 2022 г. 

 

 

21 юни 2022 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 116/2020 -10:00ч. 

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 

 

22 юни 2022 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 399/2021 - 10:00ч. 

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, 
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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. 

 

23 юни 2022 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 233/2022 - 09:30ч. 

Жалбоподател по делото е: А. Я. В. С. (р. 1989 г.) 

 
С присъда по НОХД № 1543/2021 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимия А. Я. В. С. за виновен в това, че на 22.08.2021 г. в гр. 

Велико Търново, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил 

марка „Додж Авенджър", след употреба на наркотични вещества - 

тетрахидроканабинол и метамфетамин, установено с тест за установяване 

употребата на наркотично вещество „Dreger Drug Check 3000", като 

деянието е извършено повторно. На осн. чл. 343 Б, ал. 4, вр. ал. 3 , вр. с чл. 

28, ал. 1, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК първоинстанционният съд го е осъдил на 

една година лишаване от свобода при първоначален общ режим и глоба в 

размер на 500 лв. А. Я. В. С. е лишен от право да управлява МПС за срок 

от една година. 

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

въззивна жалба от подсъдимия. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 145/2022 - 09:30ч. 

Жалбоподател по делото е: М. Р. Д. (р. 1990 г.) 

 

С присъда по НОХД № 787/2021 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия М. Р. Д.  за виновен в това, че на 28.12.2020 г. в гр. 

Велико Търново, в апартамент на ул. „Народни будители" № 33, чрез 

използване на техническо средство - ключ за входната врата, отнел от 

владението на Р. П. Д., без неговото съгласие с намерение противозаконно 

да присвои чужди движими вещи /паричната сума/ на обща стойност 

2571.61 лв., собственост на П. В. Т., И. Л. К., Й. Г. С., Г. А. М., С. М. Н., З. 

П. Б., П. А. В., Б. К. З., А. И. А.; Т. А. Н., Р. К. К., Н. П. П., М. А. С. и Д. П. 

Р. – етажни съсобственици. До приключване на съдебното следствие пред 

първоинстанционния съд откраднатата сума е върната. Поради това за 

извършено престъпление по чл. 197, т. 3, вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2, вр. 

чл. 194, ал. 1 от НК, при условията на чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от 

НК, Районен съд – Велико Търново му наложил наказание пробация за 

срок от три години, което включва и участие в курсове за професионална 

квалификация и програми за обществено въздействие за срок от три 

години. 
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Делото в Окръжен съд - Велико Търново е образувано въз основа на 

въззивна жалба от подсъдимия и  протест на Районна прокуратура – 

Велико Търново.  

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 562/2021 - 09:30ч. 

Жалбоподател по делото е: Р. Б. Г.  

Въззиваем е: Д. П. И. (р. 1982 г.) 

 

С присъда по НОХД № 1466/2020 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимия Д. П. И. за невиновен в това, че в периода от 

началото на месец септември 2019 г. до края на месец октомври 2019 г. в 

гр. Велико Търново в условията на продължавано престъпление се заканил 

с убийство на Р. Б. Г., като това заканване би могло да възбуди 

основателен страх от осъществяването му.  

На основание чл.304 от НПК първоинстанционният съд го оправдал 

по повдигнатото обвинение по чл.144, ал.3, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК, и отхвърлил предявеният от Р. Б. Г. граждански иск против 

подсъдимия Д. П. И. за сумата от 5000 лева, представляваща обезщетение 

за причинени неимуществени вреди в резултат на деянието му ведно с 

лихвата за забава, считано от 23.09.2019 г. до окончателното изплащане, 

като неоснователен и недоказан. 

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

въззивна жалба от Р. Б. Г. и протест на Районна прокуратура – Велико 

Търново. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 183/2022 - 09:45ч. 

Жалбоподател по делото е: М. Д. Г. (р. 1975 г.) 

 

С присъда по НОХД № 623/2021 г. Районен съд – Горна Оряховица  е 

признал подсъдимия М. Д. Г. за виновен в това, че на 29.12.2020 г. в гр. 

Лясковец, ул. „Иван Камбуров”, чрез запалване противозаконно унищожил 

чужда движима вещ - лек автомобил марка „Пежо”, модел „207”, на 

стойност 4993,00 лева, собственост на А. К. На основание чл. 216, ал. 1 от 

НК, във вр. с чл. 54 и чл. 36 от НК първоинстанционният съд го осъдил на 

една година лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК 

отложил изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за 

срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. Районен съд – 

Горна Оряховица е осъдил М. Д. Г. да заплати на А. К. сумата от 1678,54 

лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от 

деянието. 

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

въззивна жалба на подсъдимия.  
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Въззивно наказателно от общ характер дело № 90/2022 -11:00ч. 

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. 
 


