
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  

27 юли – 2 август 2020 г. 

 

 

27 юли 2020 г. (понеделник) 
Наказателно от общ характер дело №252/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: Н. Р. Р. (р. 1993г.) 

 

Делото е образувано по внесено споразумение от Окръжна 

прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимият Н. Р. Р. от гр. В. 

Търново се признава за виновен в това, че през периода от началото на 

месец декември 2019 г. до 24.04.2020 г. в гр. Велико Търново, при 

условията на продължавано престъпление на няколко пъти, през 

непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при 

еднородност на вината направил опит 65 пъти да разпространи, като 

опитът останал недовършен, поради независещи от него причини, и 

държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества -

коноп/ марихуана/ с нето тегло 974 грама и амфетамин с нето тегло 7,113 

грама, на обща стойност 6058,33 лева 

 

- престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 4 и 5, във вр. с чл. 26, ал. 1 

 

31 юли 2020 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 112/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: М. П. Г. (р. 1987г.) 
 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият М. П. Г. от гр. Горна Оряховица е 

обвинен в това, че на 23.04.2013 г. в гр. Елена и гр. Велико Търново, 

представил неверни сведения пред Общинска служба „Земеделие" гр. 

Елена и Държавен фонд „Земеделие", Областна Дирекция - Велико 

Търново в Заявление за подпомагане 2013 г. Форма за физически лица и в 

приложената към него Таблица на използваните парцели 2013 г., в 

нарушение на задължение да предостави такива съгласно чл. 2, ал. 2 и чл. 

3, ал. 1, т. 3, буква „д" от Наредба № 5/27.02.2009 г. за условията и реда за 

подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания и чл. 8 от 

Наредба № 11/03.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на Мярка 211 

„Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските 

райони" и Мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с 



ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2007 г. - 2013 г., като декларирал, че 

заявените от него площи, всички находящи се в землището на село 

Буйновци, община Елена, са в добро земеделско състояние по смисъла на 

Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на 

земеделските парцели по схеми за плащане на площи за общите и 

регионални критерии за постоянни пасища, както и че ползва на правно 

основание „договор за наем" заявените от него площи, с цел да получи 

средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз  

 

- престъпление по чл. 248а, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК. 

 


