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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 юли 2022 г. 

 
 

12 юли 2022 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 224/2022 - 10:00ч. 

Подсъдим по процеса е: Д. Ц. П. (р. 1996г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

18.11.2019 г., в гр. Горна Оряховица, на кръстовище между ул. „Васил 

Априлов" и ул. „Цар Асен", движейки се в посока с. Първомайци, при 

управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка "БМВ", 

модел „530D", нарушил правилото за безопасност на движение по чл. 20, 

ал. 2, изр.2 от Закона за движение по пътищата, като въпреки 

задължението си като водач на   МПС   не   намалил   скоростта   и   не   

спрял   при   възникнала   опасност   за движението - навлизането на 

пешеходец в уличното платно, в резултат на което по непредпазливост 

причинил смъртта на Д. И. Г.  

 

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

от НК, във вр. чл. 20, ал.2, изр. 2-о от ЗДвП. 

 

Наказателно от общ характер дело № 258/2022 - 13:30ч. 

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

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

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

11.11.2021 г., в град Велико Търново, на ПП 1-4, км. 130, в лек автомобил 

„Ауди А6", негова собственост, без надлежно разрешително съгласно чл. 

32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, 

държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, а 

именно: 3.4 метилендиоксиметамфетамин (МDМА) с тегло 200.311 

килограма и процентно съдържание на активен наркотично действащ 

компонент 21.1 % тегл. на стойност 5 007 775 лева и хашиш с тегло 88.413 

грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ 

компонент ТНС 31.5 % на стойност 795.72 лева, като наркотичните 

вещества са в особено големи размери  
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- престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, пр. 3 вр. ал. 1, изр.1 пр. 4 

от НК; 

 

Със същия обвинителен акт С. А. е обвинен и в това, че на 11.11.2021 

г., в град Велико Търново, на ПП 1-4, км. 130, в района на крайпътна 

отбивка, причинил леки телесни повреди на полицейски органи при 

изпълнение на службата им, изразяваща се в причиняване на болка и 

страдание и временно разстройство на здравето, като причинените леки 

телесни повреди са на две лица  

 

- престъпление по чл. 131, ал. 2, пр.4, т. 3 и т. 4, вр. ал. 1, т. 4, пр. 

3 вр. чл. 130, ал. 1 и ал. 2 от НК. 

 

13 юли 2022 г. (сряда) 
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. 

 

14 юли 2022 г. (четвъртък) 
Наказателно от общ характер дело № 245/2022 - 09:00ч. 

Подсъдим по процеса е: Д. И. С. (р. 1962г.) 
  

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – 

Велико Търново, с който подсъдимият Д. И. С. е обвинен в това, че в 

периода от 14:57 часа на 31.12.2020 г. до 11:12 часа на 05.01.2021 г. 

включително, в гр. Дебелец, при условията на продължавано 

престъпление, използвал платежен инструмент дебитна карта на „Банка 

ДСК" ЕАД, без съгласието на титуляря С. Й. В. и на наследниците му В. С. 
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М. и Й. С. Й., като на 11 пъти осъществил транзакции - теглене на парични 

суми в размер общо на 4400 лева 

 

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


