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СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И С 

ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 31.01.2018 Г. 

 № ДЕЛО ЛИЦЕ СРЕЩУ 

КОЕТО СЕ 

ВОДИ 

НАКАЗАТЕЛН

ОТО 

ПРОИЗВОДСТ

ВО 

КАЧЕС

ТВО НА 

ЛИЦЕТ

О 

ПРАВНА 

КВАЛИФИК

АЦИЯ НА 

ДЕЯНИЕТО 

КРАЕН 

РЕЗУЛТАТ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ВНОХД № 515/2017 г. БОРИСЛАВ 

ДЕРМЕНДЖИЕ

В 

подсъди

м 

чл. 219 ал. 3, 

вр. с ал. 1 от 

НК 

Потвърждава 

осъдителна 

присъда 

ВНОХД № 561/2017 г. РЕЙХАН 

ХАБИЛ 

подсъди

м 

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 НК 

Прекратява 

въззивното 

производств

о по ВНОХД 

№ 561/2017 

г. на 

Великотърно

вски 

апелативен 

съд, и 

изпраща 

делото на 

Върховен 

касационен 

съд на 

Република 

България на 
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основание 

чл. 43, т. 3 от 

НПК. 

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

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

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 № 428/2015 г. СИЛВИЯ 

ВЕЛЕВА 

 

 

 

 

 

МЕХМЕД 

МЕХМЕДОВ 

 

подсъди

м 

 

 

 

 

 

подсъди

м 

 

 

 

чл.167, ал.4 

НК вр. с 

чл.167, ал.3, 

вр. с чл.167, 

ал.2 НК, 

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, 

Делото е 

насрочено за 

разпоредител

но заседание 

на 15.03.2018 

г. 
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пр.2 –ро, вр. с 

чл. 26, ал.1 НК 

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 

08.02 и 

09.02.2018 

г., като е 

определена 

и резервна 

дата 

08.03.2018 г. 

НОХД № 4/2018 г. СПАС обвиняем чл. 304а, вр. чл. Присъда от 
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СПАСОВ 304, ал. 1, вр. 

чл. 18, ал. 1 от 

НК 

09.01.2018 г. 

НОХД № 26/2018 г. ЗЛАТКО 

МИЛАНОВ 

обвиняем чл. 304а вр. с 

чл. 304, ал. 1 

НК 

Присъда от 

12.01.2018 г. 

РАЙОНЕН СЪД – ЛЕВСКИ 

НОХД № 61/2017 г. ИЛИЙЧО 

ЗЕХИРОВ 

подсъди

м 

чл. 201, вр. с 

чл. 26, ал. 1 от 

НК 

Постановена 

присъда на 

27.11.2017 г. 

РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ 

НОХД № 29/2018 г. ДАНИЕЛА 

ЦВЕТКОВА 

подсъди

м 

чл. 201, вр. чл. 

26, ал. 1 НК 

Делото е 

образувано 

на 

30.01.2018 г. 

и все още не 

е насрочено 

за първо 

съдебно 

заседание 

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

РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО 

НОХД № 1259/2017 г. ЯВОР 

КОВАЧЕВ 

подсъди

м 

чл. 311, ал. 1 

вр. с чл. 26, ал. 

1 НК 

На 

23.10.2017 г. 

е 

произнесена 

присъда, с 

която 

подсъдимият 

е признат за 

виновен, 

като го 

освобождава 

от 

наказателна 

отговорност 

НОХД № 224/2017 г. СВЕТЛОЗАР 

ПЕНЕВ 

подсъди

м 

Чл. 202, ал. 2, 

т. 1, 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 

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 

 

 

 

 

подсъди

м 

 

 

 

 

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 

Дата на 

образуване: 

10.03.2017 г. 

Насрочено за 

10.05.2017 г. 

Резервни 
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РУМЕН БОНЕВ 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВ 

подсъди

м 

 

 

 

 

подсъди

м 

 

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 

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. 

ВНОХД № 15/2018 г. ОГНЯН 

ГЕОРИЕВ 

подсъди

м 

чл.202, ал.2, 

т.1 вр. с чл.201 

НК 

Дата на 

образуване: 

11.01.2018 г., 

Насрочено за 

25.01.2018 г. 

Дата на 

постановяван

е на 
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съдебния 

акт: 

25.01.2018 г. 

Отменя 

присъдата в 

гражданско 

осъдителната 

част и 

постановява: 

осъжда 

подсъдимия 

да заплати 

24 138 лв. 

обезщетение.  

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, 

Дата на 

образуване – 

25.09.2017 г. 



8 
 

 

 

 

 

МУХАРЕМ 

НАСЪФОВ 

 

 

 

 

 

 

РИЗА РИЗАЕВ 

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, 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 № 1872/2017 г. ОГНЯН 

ГЕОРГИЕВ 
 чл. 202, ал. 2, 

т. 1, вр. с чл. 

201 от НК 

Дата на 

образуване: 

05.09.2017 г. 
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Дата на 

постановяван

е на 

съдебния 

акт: 

28.11.2017 г. 

Осъдителна 

присъда: 

ЛОС за срок 

от една 

година, с 

изпитателен 

срок от три 

години 
НОХД № 2331/2017 г. СЕВДАЛИН 

СЪБЕВ 

 

 

МИГЛЕНА 

ТОДОРОВА 

 чл. 201, ал. 1, 

вр. чл. 20, ал. 2 

НК 

 

чл. 201, ал. 1, 

вр. чл. 20, ал. 2 

НК 

Дата на 

образуване: 

21.11.2017 г. 

Дата на 

постановяван

е на 

съдебния 

акт: 

18.01.2018 г. 

Върнато на 

РП-Каварна 

за 

упражняване 

на 

процесуални

те му права 

по реда на 

чл. 242 от 

НПК. Дата 

на влизане в 

сила: 
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31.01.2018 г. 

НОХД № 2367/2017г. ЗАХАРИ 

ЗАХАРИЕВ 
 Чл. 201, пр.1, 

вр. 26, ал. 1 НК 

Дата на 

образуване: 

23.11.2017 г. 

НОХД № 144/2018 г. ВАЛЕНТИН 

НАЙДЕНОВ 

 чл. 201, пр.1 от 

НК 

Дата на 

образуване: 

22.01.2018 г. 

Дата на 

постановяван

е на 

съдебния 

акт: 

25.01.2018 г. 

Осъдителна 

присъда: 

ЛОС за срок 

от десет 

месеца, с 

изпитателен 

срок от три 

години. Дата 

на влизане в 

сила: 

25.01.2018 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 
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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, както и информацията за постановените 

съдебни актове по тях. 

          Изготвил: 

               /Даниела Димитрова, съдебен помощник/ 


