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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 

4 – 10 юли 2022 г. 

 
 

5 юли 2022 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 50/2022 - 10:00ч. 

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. 

 

6 юли 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, 

изразяваща се в насилствено дърпане на лотарийния билет от ръцете на 

пострадалия М. Н. Е.  
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- престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 1, вр. чл. 198, ал. 1 от НК. 

 

7 юли 2022 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 251/2022 -09:30ч. 

Жалбоподател е: Й. Р. К. (р. 1958 г.) 

 

С присъда по НОХД № 785/2021 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимата Й. Р. К. за виновна в това, че на 12.06.2021 г. в гр. 

Стражица, общ. Стражица отправила закани за убийство спрямо К. И. Д. и 

това заканване е възбудило основателен страх за осъществяването му. На 

основание чл. 144, ал. 3, предл. 1, с ал.1 от НК, във вр. с чл. 54 и чл. 36 от 

НК първоинстанционният съд я е осъдил на две години лишаване от 

свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил изпълнението на 

наложеното наказание срок от три години, считано от влизане на 

присъдата в сила. 

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от подсъдимата Й. 

Р. К. 

 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 533/2021 -09:30ч. 

Жалбоподател е: И. С. И. (р. 1976 г.) 

 

С присъда по НОХД № 935/2020 г. Районен съд – Велико Търново  е 

признал подсъдимия И. С. И. за виновен в това, че за периода от 

1.12.2014г. до 2.12.2014г. в град Разград и в град Варна с цел да набави 

имотна облага за „Л.-2002" ООД гр.Варна като длъжностно лице - 

управител на „Н. - М" ООД гр.Велико Търново, в кръга на неговата 

длъжност възбудил заблуждение у М. Х. в качеството и на управител на 

„С." ЕООД гр.Исперих и на „К. ф." ООД град Исперих , че следва да бъдат 

заплатени по сметка на „Л.-2002" ООД град Варна доставените от „Н.-М" 

ООД град Велико Търново резервни части за селскостопанска техника , 

като затова и изпратил фактури на обща стойност 32 412,18 лева с включен 

ДДС, с вписан като доставчик във фактурите търговско дружество „Л.-

2002" ООД град Варна. С това И. С. И. причинил на представляваните от 

нея дружества имотна вреда в общ размер на 32 412,18 лева, от които на 

„С." ЕООД град Исперих -24 785,57 лева и на „К. ф." ООД град Исперих - 

7 626,61 лева, представляващи преведените на 2.12.2014г. без основание 

суми на „Л.-2002" ООД град Варна. Причинената вреда е в големи 

размери, поради което за извършено престъпление по чл.210 ал.1 т.З пр1 и 

т 5 вр.чл.209 ал.1 от НК при условията на чл.36 и чл.54 от НК 

първоинстанционният съд му е наложил наказание лишаване от свобода за 

срок от три години, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил 

изпълнението на наказанието за срок от пет години. 
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Районен съд – Велико Търново е уважил и гражданските искове 

предявени от  „С." ЕООД град Исперих и „К. ф." ООД град Исперих за 

общата сумата от 32 412,18 лева, представляващи имуществени вреди в 

резултат на престъплението, ведно със законната лихва, считано от датата 

на увреждането - 2.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата..  

 Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от подсъдимия И. 

С. И. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 174/2022 -10:30ч. 

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 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. 
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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 № 179/2022 -11:00ч. 

Жалбоподател е: К. А. Т. (р. 1962 г.) 

Въззиваем е: П. С. А. (р. 1986 г.) 

 

С присъда по НОХД № 452/2020 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимия П. С. А. за невиновен в това, че на 26.0.2020г., в гр. 

Лясковец, причинил на К. А. Т. лека телесна повреда, изразяваща се в 

разстройство на здравето, извън случаите по чл. 128 и чл. 129 НК, поради 

което на основание чл. 304НПК, вр. чл. 12, ал. 1 НК го е оправдал по 

повдигнатото обвинение по чл. 130, ал. 1 НК. Първоинстанционният съд е 

отхвърлил предявения иск от К. А. Т., предявен против П. С. А. за сумата 

от 2990 лв. за причинени неимуществени вреди в резултат на извършеното 

деяние, представляващо престъпление по чл. 130, ал. 1 НК, законната 

лихва в размер на 85 лв. за периода 26.01.2020г. до 26.06.2020г., законната 

лихва върху сумата от 2990 лв., считано от 27.06.2020г. до окончателното и 

изплащане и направени разноски в размер в размер на 382 кв., като 

неоснователни и недоказани. Районен съд – Горна Оряховица е отхвърлил 

предявения иск от К. А. Т., предявен против П. С. А. за сумата от 10 лв. за 

причинени имуществени вреди в резултат на извършеното деяние, 

представляващо престъпление по чл. 130, ал. 1 НК, като неоснователен и 

недоказан. 

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

въззивна жалба от К. А. Т. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 253/2022 -11:00ч. 

Жалбоподател по делото е: Й. Д. К. (р. 1987 г.) 

 

С присъда по НОХД № 145/2021 г. Районен съд – Павликени е 

признал подсъдимия Й. Д. К. за виновен в това, че на 26.02.2021 г. на 

третокласен път трети клас, посока гр. Павликени - с. Бутово Павликени, 

Великотърновска област, управлявал МПС - лек автомобил, марка „Мазда 

6“, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда-2,81 на 

хиляда, установена по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 
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7510“. На основание чл. 343б, ал. 1, във връзка с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 

от НК първоинстанционният съд му определил наказание „Лишаване от 

свобода“ за срок от шест месеца и „Глоба“ в размер на 200 лв., в полза на 

държавата, вносими по сметка на РС – Павликени. На основание чл. 66 от 

НК Районен съд – Павликени е отложил изпълнението на така 

определеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три години, 

считано от влизане на присъдата в сила. 

Първоинстанционният съд е лишил Й. Д. К. от правото да управлява 

МПС за срок от дванадесет месеца, считано от 27.02.2021 г. 

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

въззивна жалба от подсъдимия. 

 

8 юли 2022 г. (петък) 
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 
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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. 

 

 


