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СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И СВЪРЗАНИ С 

ОРГАНИЗАРАНА ПРЕСТЪПНОСТ, КАКТО И С ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ЗА 

ПЕРИОДА 01.03.2018 – 31.03.2018 Г. 

 № ДЕЛО ЛИЦЕ СРЕЩУ КОЕТО СЕ 

ВОДИ НАКАЗАТЕЛНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 

КАЧЕСТВО НА 

ЛИЦЕТО 

ПРАВНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ДЕЯНИЕТО 

КРАЕН РЕЗУЛТАТ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

НОХД № 62/2018 г. САШО МАРИНОВ подсъдим чл. 304а, пр.3, алт. 2 вр. 

чл. 304, ал. 1, пр. 3, алт. 

2 НК 

12.03.2018 ПОСТАНОВЕНА 

ПРИСЪДА ПРИЗНАВА подсъдимия 

САШО МАРИНОВ за ВИНОВЕН в 

това, че на 24.04.2017 г. в град 

Дебелец, община Велико Търново, 

ул. „Патриарх Евтимий" срещу 

номер 9, като водач на лек 

автомобил „Лексус", след като е бил 

спрян за проверка от служители на 

Участък Килифарево в Районно 

управление -Велико Търново, дал 

дар /подкуп/ - една банкнота с 

номинал 100 /сто/ български лева, 

седем банкноти с номинал 20 

/двадесет/ лева и една банкнота с 

номинал 10 /десет/ лева или общо 

сумата от 250 /двеста и петдесет/ 

лева на Васил Йочев, Делян Анчев и 

Любомир Иванов, в качеството им 

на полицейски органи - младши 
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полицейски инспектори в Участък 

Килифарево в Районно управление - 

Велико Търново, по време на 

изпълнение на служебните им 

задължения по „Контрол на пътното 

движение", за да не извършат 

действие по служба, а именно: да не 

му бъде съставен Акт за 

установяване на административно 

нарушение за това, че е управлявал 

лекия автомобил без включени 

задължителни за движение през 

деня дневни или къси светлини, без 

поставен обезопасителен колан, с 

какъвто е оборудван автомобилът и 

без да притежава свидетелство за 

управление на МПС, което 

представлява нарушение ш чл. 70, 

ал, 3, чл. 137а, ал. 1 и чл. 150 от 

Закон за движение по пътищата, 

поради което и на основание чл. 

304а, пр. 3, алт. 2, във вр. чл. 304, ал. 

1, пр. 3, алт. 2, във вр. с чл. 36 и чл. 

54 от НК му налага наказание 

„лишаване от свобода“ за срок от 

девет месеца, както и глоба в размер 

на 1000 /хиляда/ лева. На основание 

чл. 58а, ал. 1 от НК, намалява така 

определеното наказание с една трета 

и налага наказание шест месеца 

„лишаване от свобода”. На 

основание чл. 57, ал. 2 буква „б“ 

определя първоначален режим за 

изтърпяване - „строг“. На основание 

чл. 59 от НК зачита времето, през 
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което Сашо Маринов е бил с мярка 

за неотклонение „Задържане под 

стража“ от 16.01.2018 г. до влизане 

на присъдата в сила за изтърпяно 

наказание лишаване от свобода. На 

основание чл. 53, ал. 1, буква „а“ от 

НК отнема в полза на Държавата 

веществените доказателства - девет 

броя банкноти, иззети с Протокол за 

оглед на местопроизшествие от 

24.04.2017 г.  

Осъжда подсъдимия Сашо Маринов 

да заплати направените по делото 

разноски в размер на 141,35 лв. /сто 

четиридесет и един лева и тридесет 

и пет стотинки/ по сметката на РУ 

на МВР-Велико Търново, както и 5 

/пет/ лева за служебно издаване на 

изпълнителен лист, в случай на 

невнасянето им. Присъдата може да 

бъде обжалвана или протестираш в 

15-дневен срок от днес пред 

Апелативен съд-Велико Търново. 

РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – ЕЛЕНА 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – ПАВЛИКЕНИ 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ   
НОХД № 428/2017 СИЛВИЯ ВЕЛЕВА подсъдим чл.167, ал.4 вр. с чл.167, Делото е насрочено за 
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г.  

 

 

 

 

 

МЕХМЕД МЕХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

подсъдим 

 

 

 

ал.3, вр. с чл.167, ал.2, 

пр.2-ро НК и по чл.167, 

ал.2, пр.2 –ро НК 

 

чл.167, ал.4, вр. с чл.167, 

ал.3, вр. с чл.167, ал.2, 

пр.2-ро  във вр.с чл.26, 

ал.1 НК и по чл.167, 

ал.2, пр.2 –ро, вр. с чл. 

26, ал.1 НК 

разпоредително заседание на 

20.04.2018 г. 

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН 

НОХД № 112/2017 г.  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛКО ИЛИЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ МЪЦИН 

обвиняем 

 

 

 

 

 

 

 

обвиняем 

 

 

 

 

 

 

 

 

обвиняем 

чл.304б,ал.1,пр.1 и пр.2 

вр. чл.26,ал.1 вр. 

чл.20,ал.2 вр. ал.1 НК; 

чл.282,ал.2 вр. ал.1 вр. 

чл.26,ал.1 вр. чл.20,ал.2 

вр. ал.1 НК; чл.339, ал.1 

НК 

 

чл.304б,ал.1,пр.1 и пр.2 

вр. чл.26,ал.1 вр. 

чл.20,ал.2 вр. ал.1 НК; 

чл.282,ал.2 вр. ал.1 вр. 

чл.26,ал.1 вр. чл.20,ал.4 

вр. ал.1 НК; чл.339, ал.1 

НК; чл. 348, б.“а“ НК 

 

чл.282,ал.2 вр. ал.1 вр. 

чл.20,ал.4 вр. с ал. 1 НК 

 

Насрочено за разглеждане в открито 

съдебно заседание на 27.04.2018 г., 

като са насрочени и две резервни 

дати – 17.05. и 18.05.2018 г. 

НОХД № 170/2018 г. ИЛИЯН ИЛИЕВ обвиняем чл. 304а от НК; чл.. 316 

вр. с чл. 308, ал. 2, пр.5 

от НК 

Насрочено за разглеждане в открито 

съдебно заседание на 13.04.2018 г. 

НОХД № 166/2018 г. ИВАН КАРАПАНЧЕВ обвиняем чл. 282, ал.2, вр. ал.1, 

вр. 93, т.1, б.“б“, вр. с 

В закрито съдебно заседание от 

30.03.2018 г. съдия от Окръжен съд 
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чл. 26, ал. 1 и 316, вр. с 

чл. 309, ал. 1 НК 

Плевен се е отвел от разглеждане на 

делото. Предстои определянето на 

нов съдия-докладчик.   

РАЙОНЕН СЪД – ЛЕВСКИ 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ 

НОХД № 29/2018 г. ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА подсъдим чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 

НК 

Насрочено за 10.04.2018 г. от 10:00 

часа 

НОХД № 46/2018 г. ВАНЯ ЛОЗАНСКА подсъдим чл. 311, ал. 1 вр. чл. 26, 

ал. 1 НК 

Насрочено за 25.04.2018 г. от 10:00 

часа 

РАЙОНЕН СЪД – НИКОПОЛ 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – КНЕЖА 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН 

477/2018 ВЕСКО ХРИСТОВ  чл. 201 НК Присъда от 16.03.2018 г. 

733/2018 г. ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА  чл. 202, ал. 2, т. 1 от НК Насрочено за 11.04.2018 г. 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО 

НОХД № 224/2017 

г. 

СВЕТЛОЗАР ПЕНЕВ подсъдим чл. 202, ал.2, т.1 във вр. с 

чл. 201, вр. с чл. 26, ал.1 

НК. 

на 30.10.2017 г. е произнесена 

условна присъда, която не е добила 

законна сила тъй като делото е по 

жалба в Окръжен съд - Габрово 

РАЙОНЕН СЪД – ТРЯВНА 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 



6 
 

 

ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ 

НОХД № 152/2017 

г. 

ПЛАМЕН ИВАНОВ 

 

 

 

 

РУМЕН БОНЕВ 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ 

подсъдим 

 

 

 

 

подсъдим 

 

 

 

 

подсъдим 

чл. 302, т.1, вр. с чл. 301, 

ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. 

с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 

от НК 

 

чл. 302, т.1, вр. с чл. 301, 

ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. 

с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 

от НК  

 

чл. 302, т.1, вр. с чл. 301, 

ал. 1, вр. чл. 20, ал. 1 от 

НК 

Дата на образуване: 10.03.2017 г. 

Насрочено за 10.05.2017 г. Резервни 

дати 31.05.2017г., 14.06.2017 г. 

Отложено за 27.09.2017 г. Отложено 

за 25.10.2017 г., поради неявяване на 

свидетел. Отложено за 22.11.2017 г. 

поради неявяване на вещи лица. 

Отложено за неявяване на вещи 

лица и нередовно призован свидетел 

със съдебна поръчка за 19.03.2018 г., 

резервни 16.04.2018 г., 21.05.2018 г. 

НОХД № 53/2018 г. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ подсъдим чл.256, ал.2, пр.3 вр. с 

ал.1, пр.1 вр. с чл. 26, 

ал.1 вр. с чл. 18, ал.1 НК 

Дата на образуване: 14.02.2018 г. 

Насрочено за 11.04.2018 г.   

РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ 

НОХД № 1959/2017 

г. 
КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЯН ИВАНОВ 

 

 

 чл. 235, ал. 5, вр. ал. 3, т. 

2 и т. 3, пр. 1 и пр. 3, вр. 

ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 

4, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; 

чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20, 

ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК; 

чл. 316, вр. чл. 310, ал. 1, 

пр. 1, вр. чл. 308, ал. 1, 

вр. чл. 26, ал. 1 НК 

 

чл. 235, ал. 3, т. 2 и т. 3, 

пр. 1 и пр. 3  и т. 5, вр. 

ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 

4, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; 

Дата на образуване – 25.09.2017 г. 
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МУХАРЕМ НАСЪФОВ 

 

 

 

 

 

 

РИЗА РИЗАЕВ 

чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20, 

ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК 

 

чл. 235, ал. 5, вр. ал. 3, т. 

1, т. 2 и т. 3, пр. 1 и пр. 3, 

вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, 

ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК 

 

чл. 235, ал. 5, вр.ал.3, т. 

1, т. 2 и т. 3, пр. 1 и пр. 3, 

вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, 

ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК; 

- чл. 311, ал. 1, вр.чл. 20, 

ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК; 

НОХД № 

2367/2017г. 

ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ  Чл. 201, пр.1, вр. 26, ал. 

1 НК 

Дата на образуване: 23.11.2017 г. 

ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – ЛУКОВИТ 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – ТЕТЕВЕН 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 

РАЙОНЕН СЪД – ТРОЯН 

Няма образувани дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления и такива свързани с организирана престъпност 
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*Настоящата справка за окръжните и районните съдилища е изготвена съобразно предоставената от съответния съд 

информация относно образуваните дела за корупционни престъпления и такива, свързани с организирана 

престъпност, както и информацията за постановените съдебни актове по тях. 

          Изготвил: 

               /Даниела Димитрова, съдебен помощник/ 


