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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 01.06.2017 – 30.06.2017 Г. 

 № ДЕЛО ЛИЦЕ СРЕЩУ КОЕТО 
СЕ ВОДИ 
НАКАЗАТЕЛНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

КАЧЕСТВО НА 
ЛИЦЕТО 

ПРАВНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
НА ДЕЯНИЕТО 

КРАЕН РЕЗУЛТАТ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ВНОХД №467/2016 г. РЕЙХАН ХАБИЛ подсъдим чл. 202, ал.1, т.1, вр. 

чл. 201, вр. чл.26, 
ал.1 НК; чл.220, ал.1, 
вр. чл. 2 ал. 2 НК; чл. 
219, ал.1, вр. чл.2, 
ал.2 НК; чл. 282, ал. 
1 НК; чл. 282, ал.2, 
вр. ал.1, вр. чл.26, 
ал.1 НК. 
 

Отменя  присъда № 44/31.10.16 г. по НОХД № 
393/16 г. на Русенския окръжен съд в частта, с 
която подсъдимия Рейхан Хабил е признат за 
виновен за извършено от него престъпление по 
чл. 219, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 НК. Прекратява 
наказателното производство срещу 
подсъдимия Рейхан Хабил за престъплението 
по чл. 219, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 НК, поради 
изтекла абсолютна давност. Потвърждава 
присъдата в останалата й част. 
 

ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
НОХД №102/2016 г. МАРИЯ ИВАНОВА 

 
 
 
 
 
 
ЯНКО КОЛЕВ 

подсъдим  
 
 
 
 
 
 
подсъдим 

чл.255 ал.1 т.1 и 2 
във вр. с чл.26 ал.1 
от НК и по чл.305 
ал.1 пр.2 – ро алт.2 – 
ра изр.последно във 
вр. с чл.301 ал.2 от 
НК 
чл.201 ал.1 във вр. с 
чл.26 ал.2 от НК и по 

Делото е насрочено за 12.07.2017 г. 



2 
 

 

чл.305 ал.1 пр.2 – ро 
алт.1-ва и 2 – ра във 
вр. с чл.301 ал.2 от 
НК 

ВНОХД №467/2016 г. СЕВДАЛИНА ЗЛАТЕВА жалбоподател чл.201 НК Делото е обявено за решаване 
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 №247/2015 г. ИЛДЪНАЙ АХМЕДОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕМИЛ АНТОНОВ 
 
 
ГЕНЧО КОНОВ 
 

подсъдим 
 
 
 
 
 
 
 
 
подсъдим 
 
 
подсъдим 

чл.167, ал.3 НК, 
чл.167, ал.4, във вр. с 
чл.167, ал.3, във вр. с 
чл.167 ал.2 НК, 
чл.167, ал.2, пр.2 –
ро, във вр. с чл.26, 
ал.1 НК, ал.1НК, 
чл.167, ал.2, пр.1-во 
НК 
чл.167, ал.2, пр.1-во,  
във вр. с чл.26, ал.1 
НК 
чл.167, ал.2, пр.2 –
ро, чл.167, ал.3 НК 

Делото е насрочено за 04.07.2017 г. 

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

РАЙОНЕН СЪД – ЛЕВСКИ 
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НОХД № 61/2017 г. Илийчо Зехиров подсъдим чл. 201, вр. с чл. 26, 
ал. 1 от НК 

висящо 

НОХД № 225/2017 г. Калин Петракиев подсъдим Чл. 311, ал. 1 от НК Приключено със споразумение на 20.06.2017 г. 
РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ 

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

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 
НОХД № 1083/2017 г.  НАДКА НЕЙКОВА  Чл. 207 от НК Прекратява съдебното производство и изпраща 

делото на прокурора, поради допуснато 
отстранимо съществено нарушение на 
процесуалните правила 

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 вр. 

с чл. 201, вр. с чл. 26, 
ал. 1 НК 

Висящо производство, без постановена 
присъда 

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

ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ 
НОХД № 152/2017 г. ПЛАМЕН ИВАНОВ 

 
 

подсъдим 
 
 

чл. 302, т.1, вр. с чл. 
301, ал. 1, вр. чл. 20, 
ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с 

Насрочено за 10.05.2017 г. Резервни дати 
31.05.2017г., 14.06.2017 г. Отложено за 
27.09.2017 г. Забележка: Поради неявяване на 
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РУМЕН БОНЕВ 
 
 
 
 
НИКОЛАЙ ИВАНОВ 

 
 
подсъдим 
 
 
 
 
подсъдим 

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 

свид.нередовно призован. 

НОХД № 264/2017 г. ГЕНЧО НИКОЛОВ подсъдим чл. 256, ал. 2, пр. 3, 
вр. ал. 1, пр. 1, вр. с 
чл. 18, ал. 1 НК 

Насрочено за 25.05.2017 г. Отложено за 
31.05.2017 г. Отложено за 14.06.2017 г. Дата на 
постановяване на съдебния акт: 15.06.2017 г. – 
признат за невинен 

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

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

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. 


