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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 март 2021 г. 

 

 

23 март 2021 г. (вторник) 
Наказателно от общ характер дело № 36/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: К. Г. Д. (р. 1969г.) 

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият К. Г. Д. от гр. Свищов е обвинен в 

това, че на 25.01.2018 г. в гр. Свищов, действайки при условията на 

продължавано престъпление, извършил следното - в товарен автомобил 

„Фиат Дукато", на кръстовището образувано от ул. „Климент Охридски" и 

ул. „Кирил и Методий", и в автосервиз за гуми в гр. Свищов, без надлежно 

разрешително, държал с цел разпространение наркотични вещества - 

високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, а именно: 

амфетамини, коноп /марихуана/ и 3,4 метилендиоксиметамфетамин 

/MDMA/, като всичките гореизброени високорискови наркотични 

вещества са на обща стойност 2547,50 лева  

 

- престъпление по чл. 354а, ал. 1, изречение първо, пр. 4, вр. чл. 26, ал. 

1 от HK 

 

24 март 2021 г. (сряда) 
Частно наказателно дело №131/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.30ч. 

Засегнато лице:. С. С. (р. 1963г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган във 

Република Австрия 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, постановено на 22.06.2020г., 

влязло в сила на 18.08.2020г. На българския гражданин С. С. е наложена 

финансова санкция в размер на  2 060 евро за нарушение на разпоредбите 

на Закона за моторните превозни средства – като собственик на товарен 

автомобил не се погрижил състоянието на моторното средство да отговаря 
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на изискванията на изискванията на Закона за моторните превозни 

средства. 

 
Наказателно от общ характер дело № 64/2020 -10.30ч. 

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, 

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 март 2021 г. (четвъртък) 
Частно наказателно дело №84/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.00ч. 

Засегнато лице: П. Д. З. (р. 1964г.) 

 

Делото е образувано въз основа на постъпило от несъдебен орган във 

Федерална Република Германия 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, постановено на 

27.04.2020г., влязло в сила на 26.05.2020г. На българския гражданин П. Д. 

З. е наложена финансова санкция в размер на  98,50 евро /70 евро – 

парична сума, наложена с решението за осъждане за престъплението, и 

28,50 евро – парична сума за разходите по съдебното и административно 

производство, които са довели до решението/  за нарушение на 

разпоредбите на Закона за движение по пътищата – като водач на лек 
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автомобил превишил максимално допустимата скорост извън населени 

места с 22 км/ч /допустима скорост 100 км/ч, установена скорост 122 км/ч/. 

 
Частно наказателно дело №51/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 09.15ч. 

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  

140 евро за нарушение на разпоредбите на Кодекса за движение по 

пътищата – неизползване на предпазен колан. 

 

26 март 2021 г. (петък) 
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.  
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-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 

 


