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СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАРАНА ПРЕСТЪПНОСТ, КАКТО И ЗА ПОСТАНОВЕНИTE ПО ТЯХ 

АКТОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 – 31.01.2020 г. 

 № ДЕЛО ЛИЦЕ СРЕЩУ 

КОЕТО СЕ ВОДИ 

НАКАЗАТЕЛНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 

КАЧЕСТВО НА 

ЛИЦЕТО 

ПРАВНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

НА ДЕЯНИЕТО 

КРАЕН РЕЗУЛТАТ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ВНОХД № 27/2020 

г. 

А.И подсъдим чл. 304а, пр. 6, вр. 

чл. 304, ал. 1 НК 

Делото е насрочено за 24.02.2020 г. от 10:30 

часа. 

ВНОХД № 55/2020 

г. 

Н. Г.Н. 

 

 

 

 

И.В.И. 

 

 

 

 

 

Г.Ц.М. 

подсъдим 

 

 

 

 

подсъдим 

 

 

 

 

 

подсъдим 

чл. 282, ал. 2 вр. ал. 

1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. 

чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 

НК 

 

чл. 282, ал. 2 вр. ал. 

1 във вр. чл. 26, ал. 1 

във вр. чл. 20, ал. 4 

във вр. ал. 1 НК 

 

чл. 282,  ал. 2, вр. ал. 

1, вр. чл. 20, ал. 4, 

вр. ал. 1 НК 

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

ВНОХД № 5/2020 г. А.Т.М. подсъдим 

 

чл. 304а, пр.3 НК Постановена присъда на 27.01.2020 г. 

Признава подсъдимия за виновен. Налага 

наказание 8 м. лишаване от свобода, 

отложено на основание чл. 66 от НК с 

изпитателен срок от 3 г., глоба от 300 лв. 

Делото е на статус изготвяне на мотиви.  

РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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НОХД № 689/2019 г.  

/внесено след 

доразследване/ 

С.П.П. подсъдим чл. 202, ал. 2, т. 1 

НК 

Делото е насрочено за 05.02.2020 г. от 10:00 

часа.  

НОХД № 2094/2019 

г.  

С.Д.П. подсъдим чл. 202, ал. 2, т.1, 

вр. ал. 1, вр. чл. 26, 

ал. 1 НК 

Делото е върнато на Районна прокуратура за 

доразследване на основание чл. 249, ал. 2, 

вр. чл. 248. ал. 1 т. 3 НПК. 

НОХД № 15/2020 г. В.Й.Х. подсъдим чл. 201, ал. 1, вр. 

чл. 26, ал. 1 НК 

Делото е приключило със споразумение на 

13.01.2020 г.  

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

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

престъпност. 

РАЙОНЕН СЪД – ЕЛЕНА 

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

престъпност. 

РАЙОНЕН СЪД – ПАВЛИКЕНИ 

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

престъпност. 

РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ    

НОХД № 438/2018 г. 

Върнато за ново 

разглеждане /стар № 

НОХД № 247/2015 г. 

по описа на РС-

Свищов/ 

И.А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Г.А. 

 

 

Г.А.К. 

 

подсъдим 

 

 

 

 

 

 

 

подсъдим 

 

 

подсъдим 

чл.167, ал.3 НК, 

чл.167, ал.4 вр. 

чл.167, ал.3, вр. 

чл.167 ал.2 НК, 

чл.167, ал.2, пр.2 

вр. чл.26, ал.1 НК,  

чл.167, ал.2, 

пр.1НК 

 

чл.167, ал.2, пр.1 

вр. чл.26, ал.1 НК 

 

чл.167, ал.2, пр. 2, 

чл.167, ал.3 НК 

Делото е насрочено за 18.02.2020 г. 
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ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН 

НОХД № 890/2019 г. К.М.И. 

 

 

 

 

К.Г.М. 

 Чл. 302, т. 1, пр. 

предпоследно вр. 

чл. 301, ал. 1 вр. чл. 

26, ал. 1 от НК 

 

Чл. 302, т. 1, пр. 

предпоследно вр. 

чл. 301, ал. 1 от НК 

Делото е отложено за разпоредително 

съдебно заседание на 07.02.2020 г.  

НОХД № 895/2019 г. Д.К.М.  

 

 

Т.К.П. 

 

 

 

 

Л.К.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 354а, ал. 2, т. 3 

от НК 

 

Чл. 354а, ал. 2, т. 4 

вр. чл. 29, ал. 1, б. 

„а“ вр. чл. 20, ал. 2 

вр. чл. 1 от НК 

 

Чл. 354а, ал. 2, т. 4 

вр. чл. 29, ал. 1, б. 

„а“ вр. чл. 20, ал. 2 

вр. чл. 1 от НК 

Делото е отложено за 09.04.2020 г. 

НОХД № 934/2019 г. И.Н.Б. подсъдим Чл. 304а, пр. 3 вр. 

чл. 304, ал. 1 вр. чл. 

18, ал. 1 от НК 

С присъда от 09.01.2020 г. подсъдимият е 

признат за виновен и му е наложено 

наказание ,,пробация‘‘ с мерки 

задължителна регистрация по настоящ адрес 

за 8 м., задължителни периодични срещи с 

пробационен служител за 8 м. Не му е 

наложено наказание глоба. 

РАЙОНЕН СЪД – ЛЕВСКИ 

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

престъпност. 
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РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ 

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

престъпност. 

 

РАЙОНЕН СЪД – НИКОПОЛ 

НОХД № 15/2019 г. М.Е.М. 

С.В.В. 

 чл. 167, ал. 2, пр. 2 

НК 

Насрочено за съдебно заседание на 

25.03.2020 г. 

НОХД № 3/2020 г. Д.Д.  Чл. 311, ал. 1 НК Делото е прекратено на 14.01.2020 г. поради 

отводи на всички съдии в Районен съд – 

Никопол.  

РАЙОНЕН СЪД – КНЕЖА 

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

престъпност. 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН 

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

престъпност. 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО 

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

престъпност. 

РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО 

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

престъпност. 

РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО 

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

престъпност. 

РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО 

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

престъпност. 

РАЙОНЕН СЪД – ТРЯВНА 

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

престъпност. 
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ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ 

НОХД № 514/2019 г. Т. А. А.  

И. И. И.  

М. К. Ч. 

Е. Р. Й. 

подсъдими чл. 302, т. 1, б. „а“ 

вр. чл. 301, ал. 1 вр. 

чл. 26, ал. 1 НК  

Делото е отложено за събиране на нови 

писмени и гласни доказателства за 

09.03.2020 г.  

ВНОХД № 650/2019 

г. 

Р.Г. жалбоподател чл. 201 – чл. 203 от 

НК  

Съдебният акт е постановен на 10.01.2020 г. 

Потвърждава присъдата с наложено 

наказание 2 г. и 4 м. лишаване от свобода, 

отложено на основание чл. 66 от НК, с 

изпитателен срок от 4 г., глоба от 50 хил. лв. 

НОХД № 723/2019 г. М.Г.М. подсъдим чл. 302, т. 1, пр. 2, 

б. „а“ вр. чл. 301, 

ал. 1, пр. 1 и пр. 2 

от НК 

Делото е насрочено за разпоредително 

заседание на 10.01.2020 г. Насрочено за 

12.02.2020 г. за разглеждане по същество. 

НОХД № 839/2019 г. А.С.Г. подсъдим чл. 304а вр. чл. 

304, ал. 1, пр. 1 вр. 

чл. 26, ал. 1 от НК 

Делото е насрочено за 20.01.2020 г. 

Отложено за 03.02.2020 г. за отстраняване на 

грешка в обвинителния акт.  

НОХД № 866/2019 г. М.А. подсъдим чл. 304а, пр. 6 от 

НК 

Делото е насрочено за 03.01.2020 г. 

Съдебният акт е постановен на 03.01.2020 г. 

Наложено е наказание 6 м. лишаване от 

свобода, отложено на основание чл. 66 от 

НК с изпитателен срок от 3 г., глоба от 800 

лв. 

НОХД № 79/2020 г. С.А.У. подсъдим чл. 304а, пр. 6 НК  Делото е насрочено за 05.02.2020 г 

РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА 

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

престъпност. 

 

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ 

НОХД № 1959/2017 К.Б.А.  чл. 235, ал. 5 вр.     Дата на образуване: 25.09.2017 г. 
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г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

М.М.Н. 

 

 

 

 

 

 

Р.А.Р. 

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; 

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, 
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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 № 602/2019 

г. 

И.Б.П.  чл. 311, ал. 1 вр.    

чл. 20, ал. 3 и ал. 4 

от  НК 

Постановена осъдителна присъда на 

04.12.2019 г. Наложено е наказание 1 година 

лишаване от свобода, отложено на 

основание чл. 66 от НК с изпитателен срок 

от 3 години.  Присъдата не е влязла в сила. 

  

ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ 

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

престъпност. 

РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ 

НОХД № 48/2020 г. Н.М.А подсъдим Чл. 311, ал. 1 НК Делото е решено със споразумение № 

10/28.01.2020 г. Наложено е наказание 

,,пробация‘‘ с мерки задължителна 

регистрация по настоящ адрес за 6 м., 

задължителни периодични срещи с 

пробационен служител за 6 м. и 

безвъзмезден труд в полза на обществото – 

100 часа за една календарна година. 

РАЙОНЕН СЪД – ЛУКОВИТ 

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

престъпност. 

РАЙОНЕН СЪД – ТЕТЕВЕН 

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

престъпност. 

РАЙОНЕН СЪД – ТРОЯН 

Няма образувани дела, включени в Единния каталог за корупционни престъпления, както 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: 

               /Михаела Тюфекчиева, съдебен помощник/ 


