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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 01.05.2018 – 31.05.2018 г. 

 № ДЕЛО ЛИЦЕ СРЕЩУ КОЕТО СЕ ВОДИ 

НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

КАЧЕСТВО НА 

ЛИЦЕТО 

ПРАВНА 

КВАЛИФИКАЦИ

Я 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 № 139/2018 г. А.Х.М. подсъдим чл. 302, т.1, пр. 6 

вр. чл. 301, ал. 2 

вр. ал. 1 НК 

Постановена 

Присъда на 

04.05.2018г. 

ПРИЗНАВА 

подсъдимия 

А.Х.М. за 

ВИНОВЕН в 

това, че на 

19.02.2017 г. 

около 02,30 часа 

в гр.Свищов, на 

ул. „Дунав“, до 

бензиностанция, 

собственост на 

„Ани 62“ ЕООД, 

в качеството си 

на длъжностно 

лице и 

полицейски 
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орган - старши 

полицай /ВПА/ в 

група 

„Охранителна 

полиция“ на 

Районно 

управление - гр. 

Свищов при 

ОДМВР гр.В 

.Търново, 

поискал и приел 

от Т.И.Т. дар, 

който не му се 

следва - сумата 

от 40лв., за да 

наруши 

службата си и 

това нарушение 

не съставлява 

престъпление - 

като не състави 

актове за 

установяване на 

административн

и нарушения, 

допуснати от 

Т.И.Т., А.А.Т., 

Р.Р.С. и З.З.Б., 

по чл. 137а, ал.1 

от ЗДвП — не 

използвали 

обезопасителни 

колани 

съответно при 

управление и 
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пътуване в л.а. 

марка „Рено 19“, 

с каквито 

моторното 

превозно 

средство 

фабрично е било 

оборудвано, 

както и от 

Т.И.Т., по чл. 31, 

ал.2 от Закона за 

българските 

лични 

документи - не 

подал в срок до 

30 дни 

заявление за 

издаване на нова 

лична карта, тъй 

като собствената 

му лична карта 

била повредена, 

поради което и 

на основание 

чл.302, т.1, пр.6 

вр. чл.301, ал.2 

вр. ал.1 НК във 

вр. чл. 373, ал.2 

от НПК, във вр. 

чл. 58а от НК му 

НАЛАГА 

наказание 

ЛИШАВАНЕ 

ОТ СВОБОДА 

за срок от 2 
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години, като на 

осн. чл. 66, ал.1 

от НК ОТЛАГА 

изпълнението на 

това наказание 

за срок от 4 

години, считано 

от влизане на 

присъдата в 

сила, както и 

наказание глоба 

от 2000 лв. в 

полза на 

държавата. 

 

ОСЪЖДА 

подсъдимия 

А.Х.М. ДА 

ЗАПЛАТИ по 

сметка на 

Окръжна 

прокуратура гр. 

Велико Търново 

направените по 

делото разноски 

в размер на 147 

лева, както и 

5,00 лева за 

служебно 

издаване на 

изпълнителен 

лист, по сметка 

на ВТОС, в 

случай на 

невнасянето им. 
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ВЕЩЕСТВЕНИ

ТЕ 

ДОКАЗАТЕЛСТ

ВА: 

• 3 броя компак-

дискове с 

информационни 

данни ДА СЕ 

УНИЩОЖАТ 

след влизане на 

присъдата в 

сила. 

Присъдата 

подлежи на 

обжалване или 

протест пред 

Апелативен съд 

- Велико 

Търново в 15-

дневен срок 

считано от днес. 

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 г. С.В.В. 

 

 

подсъдим 

 

 

чл.167, ал.4 вр. с 

чл.167, ал.3 вр. с 

чл.167, ал.2, пр.2-

Делото е 

насрочено за 

разпоредително 
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М.Е.М. 

 

 

 

 

 

подсъдим 

 

 

 

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 

заседание на 

28.05.2018 г. 

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН 

НОХД № 112/2017 г.  Н.Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Ц.М. 

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 

Насрочено за 

разглеждане в 

открито съдебно 

заседание на 

08.06.2018 г., 

като са 

насрочени и две 

резервни дати – 

14.06.2018 г. 
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вр. с ал. 1 НК 

 

НОХД № 336/2018 г. АНДРЕЙ МАРИНОВ подсъдим чл. 302, т.1, пр. 6, вр. чл. 301, ал. 2 вр. ал. 1 НК Делото е насрочено за разпоредително заседание на 04.05.2018 г. Р.Б.Ц. обвиняем чл. 304а, пр.3 вр. 

чл.304, ал. 1 вр. 

чл. 18 НК 

Насрочено за 

съдебно 

заседание за 

12.06.2018 г. 

НОХД № 406/2018 г. АНДРЕЙ МАРИНОВ подсъдим чл. 302, т.1, пр. 6, вр. чл. 301, ал. 2 вр. ал. 1 НК Делото е насрочено за разпоредително заседание на 04.05.2018 г. Е.Н.Н. обвиняем чл. 304а, пр.3 вр. 

чл.304, ал. 1 вр. 

чл. 18, ал. 1 НК 

С присъда от 

01.06.2018 г. 

НОХД № 496/2018 г. АНДРЕЙ МАРИНОВ подсъдим чл. 302, т.1, пр. 6, вр. чл. 301, ал. 2 вр. ал. 1 НК Делото е насрочено за разпоредително заседание на 04.05.2018 г. Г.И.И. обвиняем чл. 248а, ал. 1 от 

НК; чл. 316 вр. с 

чл. 309, ал. 1 от 

НК 

Споразумение от 

28.05.2018 г. 

РАЙОНЕН СЪД – ЛЕВСКИ 

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

РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ 

НОХД № 46/2018 г. В.П.Л. подсъдим чл. 311, ал. 1 вр. 

чл. 26, ал. 1 НК 

Насрочено за 

04.07.2018 г.  

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 

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

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 
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РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО 

НОХД № 469/2018 г. С.П.П. подсъдим чл. 202, ал.2, т.1 

във вр. с чл. 201 вр. 

с чл. 26, ал.1 НК. 

НОХД № 

224/2017 г. 

върнато за ново 

разглеждане с 

Решение № 

30/17.04.2018 г. 

по ВНОХД № 

152/2017 г. на 

ГОС 

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. П.И. 

 

 

 

 

Р.Б. 

 

 

 

 

Н.И. 

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 
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неявяване на 

вещи лица и 

нередовно 

призован 

свидетел със 

съдебна поръчка 

за 19.03.2018 г., 

резервни дати 

16.04.2018 г., 

21.05.2018 г. 

Нередовно 

призован 

свидетел, 

неизпълнена 

съдебна 

поръчка. 

Насрочва за 

8.10.2018г., 

14.11.2018 г. и 

12.12.2018 г. 

НОХД № 53/2018 г. В.И.Д. 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. в 

разпоредително 

заседание. 

Насрочено за 

21.05.2018 г. в 

открито съдебно 

заседание. 

Отложено за 

18.06.2018 г., 

поради 

неявяване на 
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свид. редовно и 

нередовно 

призовани и 

назначаване на 

почеркова 

експертиза.  

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. К.Б.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

М.М.Н. 

 

 

 

 

 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; 

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. 

Дата на 

образуване – 

25.09.2017 г. 
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Р.А.Р. 

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. З.В.З.  чл. 201, пр.1 вр. 26, 

ал. 1 НК 

Дата на 

образуване: 

23.11.2017 г. 

Дата на 

постановяване 

на съдебния акт: 

03.05.2018 г. 

Осъдителна 

присъда: ЛОС за 

срок от две 

години, с 

изпитателен 

срок от четири 

години. 

НОХД № 707/2018г. П.П.Г.  чл. 310, ал. 1 вр. с 

чл. 309, ал. 1 от НК  

Дата на 

образуване: 

16.04.2018 г. 

Дата на 

постановяване 

на съдебния акт: 

19.04.2018 г. 

Осъдителна 
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присъда: 

пробация. Дата 

на влизане в 

сила: 19.04.2018 

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 

 

*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/ 


