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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 

22 – 28 февруари 2021 г. 

 

23 февруари 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 216/2020 -10.30ч. 

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 №9, намиращ се на адрес в 

гр.Габрово, собственост на М. Т. Н. и И. Ц. Н., 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 чрез продажби на Р. И. С. от гр.Габрово, извършени в 

периода от м.април 2018 год. до 04.06.2018 год.; екстази с общо тегло 3 

грама  на стойност  160 лева чрез продажби на С. В. Н. от гр.Габрово, 

извършени в периода от 19.10.2017г до 18.02.2018 г. купил и амфетамини с 

общо тегло 2,5 грама на стойност 75 лева чрез продажби  на  И.  Н. Д. от 

гр.Габрово, извършени периода м.декември 2017 г. до началото на месец 

юни 2018 год. и на 06.06.2018 год., с цел разпространение, е 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 

 

24 февруари 2021 г. (сряда) 
Наказателно от общ характер дело № 64/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Н. М. К. (р. 1982г.)  

 
 Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият Н. М. К.  от гр. Горна Оряховица е 

обвинен в това, че на 10.11.2018 г., в гр. Г. Оряховица, в частен дом, 
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находящ се на ул. „Славянска" №23, умишлено умъртвил М. Т. П. от гр. Г. 

Оряховица, чрез нанасяне на множество удари с крака и ръце по тялото на 

П., като убийството е извършено по особено мъчителен за убитата начин и 

с особена жестокост 

 

- престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3, във връзка с чл. 

115 от НК 

 

Със същия обвинител акт Н. М. К. е обвинен в това, че на 10.11.2018 

г., в гр. Г. Оряховица, в частен дом, находящ се на ул. „Славянска" №23, 

чрез нанасяне на множество удари с крака и ръце причинил на С. Д. С. от 

гр. Г. Оряховица, средна телесна повреда, изразяваща се в причиняване на 

закрита черепно-мозъчна травма- нараняване, довело до разстройство на 

здравето, временно опасно за живота 

 

 - престъпление по чл. 129 ал. 2, вр. ал.1 от НК. 

 

25 февруари 2021 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №49/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 10.00ч. 

Засегнато лице: К. Р. К. (р. 1993г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило 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, Решение на 

несъдебен орган от 06 юли 2020 г., влязло в сила на 17 август 2020 г. 

постановено от Politie ZaWa,Transactiemodule, Нидерландия. На 

българския гражданин К. Р. К. е наложена финансова санкция в размер на  

400 евро за нарушение на разпоредбите на Кодекса за движение по 

пътищата – несключил и неподдържал необходимата застраховка за 

моторното превозно средство. 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело № 152/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: Н. С. М. (р. 1984г.)  

 

С присъда по НОХД № 421/2019 г. Районен съд – Горна Оряховица е 

признал подсъдимия Н. С. М. за виновен в това, че за времето от 

13.07.2017г. до 28.07.2017г. в гр. Лясковец и в гр. Горна Оряховица, с цел 

да набави за себе си имотна облага, при условията на продължавано 

престъпление – през непродължителен период от време, при една и съща 

еднородност на вината, е извършил две деяния, които осъществяват 

поотделно състав на едно и също  престъпление, изразяващо се в това, че 
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възбудил и поддържал заблуждение у Г. Д. Г., в качеството му на 

земеделски производител, и у А. Б. А,, в качеството му на председател на 

ОППК „Бъдеще“, гр. Долна Оряховица и с това причинил имотна вреда на 

Г. Д. Г. в размер на общо 15601,98 лв., поради което и на основание чл.209, 

ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. чл. 54, вр. чл.36 от НК е осъден на две години 

„лишаване от свобода“, които да изтърпи при първоначален общ режим, на 

основание чл.41, ал.6 НК вр. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС. 

На основание чл. 45 ЗЗД Н. С. М. е осъден да заплати на ОППК 

„Бъдеще“, представлявана от М. П. Б., сумата от 4711,98 лв., а на Г. Д. Г. 

сумата от 10890 лв. за причинени имуществени вреди, в резултат на 

деянието, за което е наложено наказание по чл. 209, ал.1, вр. чл.26, вр. чл. 

54 и чл.36 от НК. 

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

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

26 февруари 2021 г. (петък) 
Наказателно от общ характер дело № 15/2020 -09.30ч. 
Подсъдим по процеса е: М. А. А. (р. 1982г.) 

 
 Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият М. А. А. от гр. Стражица е обвинен 

в това, че на 03.10.2018 г. на път 1-4, при километър 137, при управление 

на моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген", модел 

„Голф", негова собственост, нарушил правилата за движение по чл.15, ал.1 

от Закон за движенията по пътищата /ЗДвП/, като на пътното платно за 

движение с три пътни ленти, очертани с пътна маркировка, се движел в 

средната лента, а не използвал най-дясната свободна такава, и по чл. 20, ал. 

2 от ЗДвП, като при възникнала опасност за движението - навлизане на 

пътното платно на лек автомобил марка „Опел", модел „Астра", 

управляван от собственика си И. К. М. от гр.Лясковец, не изпълнил 

задължението си да намали скоростта или да спре, в следствие на което 

предизвикал настъпването на пътно-транспортно произшествие с лекия 

автомобил марка „Опел Астра", и по непредпазливост причинил телесна 

повреда или смърт на повече от едно лице: смъртта на водача на лекия 

автомобил марка „Опел Астра" И. К.М. и тази на возещия се в същия 

автомобил Д. Г. К. от гр.Лясковец 

 

- престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3 б. Б пр. 1, вр. с ал. 1, вр. с чл. 

342, ал. 1, предл. 3 от НК , вр. чл. 15, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. 

 

 


