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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 

17 – 23 май 2021 г. 

 

17 май 2021 г. (понеделник) 
Частно наказателно дело №220/2021 /Производство по  

ЗПИИРКОРНФС/ - 10.00ч. 

Засегнато лице: Д. З. И. (р. 1985г.) 

 

 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 

03.09.2020г., влязло в сила на 03.10.2020г. На българския гражданин Д. З. 

И. 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 

автомобил превишил максимално допустимата скорост извън населени 

места с 25 км/ч (допустима скорост – 100 км/ч, установена скорост – 125 

км/ч). 

 
Наказателно от общ характер дело № 145/2021 -10.30ч. 

Подсъдим по процеса е: М. А. О. (р. 1962г.)  

 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

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

30.07.2019 г., около 07.45 часа, на път Ш-551, километър 29+40а на 

територията па общ. Елена, между с.Яковци и с.Средни колиби, при 

управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Дачия", модел 

„Логан", нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.20, 

ал.1 и ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), като не 

контролирал непрекъснато превозното средство, което управлявал и при 

избиране на скоростта на движението си от 65,5 км/ч не съобразил същата 

с атмосферните условия- дъжд, с релефа на местността - пътен участък в 

завой, със състоянието на пътя - мокра пътна настилка и с конкретните 

условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко 

предвидимо препятствие, в следствие на което изгубил контрол върху 



 2 

управляваното от него МПС и реализирал ПТП с насрещно движещия се 

товарен автомобил Мицубиши L 200", в резултат на което причинил по 

непредпазливост смъртта на М. М. Д. от с.Соколарци, общ.Котел 

 

- престъпление по чл.343, ал.1, б. „в", във вр. с чл.342, ал,1 от НК във 

вр. чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗДвП. 

 

19 май 2021 г. (сряда) 
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 

 

20 май 2021 г. (четвъртък) 
Въззивно наказателно от общ характер дело № 213/2021 -09.30ч. 

Жалнопопдател по делото е: Т. З. М. (р. 1981г.) 

 

С присъда по НОХД № 1914/2020 г. Районен съд – Велико Търново  

е признал подсъдимия Т. З. М. за виновен в това, че на 16.09.2020 г. в гр. 

Велико Търново, на кръстовище на ул. „Никола Габровски“ и ул. „Краков“, 

до магазин „Била“ с посока на движение към гр. София управлявал 

собствения си лек автомобил марка „Хонда Сивик“ след употреба на 

наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин, установено с 

техническо средство „Drager Drug Test 5000“, поради което и на основание 

чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК, вр. чл. 36 от НК е осъден 

на лишаване от свобода за срок от шест месеца и глоба в размер на 250 лв.  

На основание чл. 66, ал. 1 НК Районен съд – Велико Търново е отложил 
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изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три 

години. 

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3 от НК съдът е лишил 

подсъдимия Т. З. М. от право на управление на МПС за срок от осем 

месеца. 

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

въззивна жалба от Т. З. М. 

 

 


