
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 01.01.2021 – 31.01.2021 Г. 

№ ДЕЛО ЛИЦЕ СРЕЩУ 

КОЕТО СЕ ВОДИ 

НАКАЗАТЕЛНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 

КАЧЕСТВО НА 

ЛИЦЕТО 

ПРАВНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

НА ДЕЯНИЕТО 

КРАЕН РЕЗУЛТАТ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ВНОХД 275/2020 г.  М.К.Ч. 

 

 

 

Т.А.А. 

 

 

Е.Р.Й. 

 

 

 

И.И.И. 

подсъдим 

 

 

 

подсъдим 

 

 

подсъдим 

 

 

 

подсъдим 

чл. 302, т. 1, б. „а“ 

вр. чл. 301, ал. 1 вр. 

чл. 26, ал. 1 НК 

 

чл. 302, т. 1, б. „а“ 

вр. чл. 301, ал. 1 НК 

 

чл. 302, т. 1, б. „а“ 

вр. чл. 301, ал. 1 вр. 

чл. 26, ал. 1 НК 

 

чл. 302, т. 1, б. „а“ 

вр. чл. 301, ал. 1 от  

НК 

Делото е обявено за решаване. 

ВНОХД 309/2020 г.  П. Б. И. 

 

 

 

 

Н. К. И. 

 

Р. Р. Б. 

подсъдим 

 

 

 

 

подсъдим 

 

подсъдим 

чл. 302, т. 1 вр. чл. 

301, ал. 1 вр. чл. 20, 

ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1  

от НК 

 

чл. 302, т. 1 вр. чл. 

301, ал. 1 от НК 

чл. 302, т. 1 вр. чл. 

301, ал. 1 вр. чл. 20, 

ал. 2 от НК 

Делото е насрочено за разглеждане в открито 

съдебно заседание на 12.04.2021 г. от 14:00 ч. 

ВНОХД 397/2020 г.  З. О. М. 

 

 

подсъдим 

 

 

304б, ал. 1 вр. чл. 26, 

ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 

НК 

Делото е обявено за решаване. 



 

И. Б. Г. 

 

подсъдим 

 

304б, ал. 1 вр. чл. 26, 

ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 

НК 

ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

НОХД № 438/2020 г.  П.Л.П. подсъдим чл. 302, т. 1, пр. 6 вр. 

чл. 301, ал. 2, алт. 1 

вр. ал. 1, алт. 1 от 

НК 

 

След проведено разпоредително заседание на 

18.01.2021 г., делото е насрочено за разглеждане 

в открито съдебно заседание на 19.02.2021 г. от 

10:00 ч.  

РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

НОХД № 2094/2019 г.  С.Д.П. подсъдим чл. 202, ал. 2, т. 1 

вр. ал. 1 вр. чл. 26, 

ал. 1 от НК 

С Определение № 69/28.01.2020 г. на Районен съд 

– Велико Търново делото е върнато на Районна 

прокуратура за доразследване на основание чл. 

249, ал. 2 вр. чл. 248. ал. 1 т. 3 НПК. 

На 04.02.2020 г. е постъпил частен протест от 

Районна прокуратура. 

С Определение № 14/25.02.2020 г. Окръжен съд – 

Велико Търново отменя Определение № 

69/28.01.2020 г. на Районен съд – Велико Търново 

и връща НОХД № 2094/2019 г. на същия съдебен 

състав на Районен съд – Велико Търново за 

продължаване на съдопроизводствените действия 

от стадия на разпоредителното заседание за 

обсъждане на въпросите по чл. 248, ал. 1, т. 4 – 8 

от НПК. 

Делото е насрочено за съдебно заседание на 

28.04.2020 г. от 9:30 ч. С разпореждане от 

14.04.2020 г. е пренасрочено за 20.05.2020 г. от 

9:30 ч. В разпоредителното заседание на  

20.05.2020 г. делото е отложено за 24.06.2020 г. от 

9:30 ч.  

Делото е отложено и насрочено за 14.07.2020 г. 

Делото е отложено и насрочено за 16.09.2020 г.  

Делото е отложено и насрочено за 20.10.2020 г.  

Делото е отложено и насрочено за 18.11.2020 г. от 



9:00 ч. 

Заседанието за 18.11.2020 г. е пренасрочено за 

16.12.2020 г. от 9:30 ч. 

Делото е отложено и насрочено за 16.02.2021 г. от 

9:30 ч. 

НОХД № 935/2020 г.  И.С.И подсъдим чл. 202, ал. 2, т. 1 

от НК 

С разпореждане № 260011/03.07.2020 г. делото е 

насрочено за 11.08.2020 г. Отложено е поради 

заличаване на съдебен заседател и е насрочено за 

25.08.2020 г.  

Отложено е и насрочено за 13.10.2020 г. и за 

27.10.2020 г. с оглед обема на делото.  

Делото е отложено и насрочено за 24.11.2020 г. от 

10:00 ч. 

Заседанието за 24.11.2020 г. е пренасрочено за 

12.01.2021 г. от 10:00 ч. 

Делото е отложено и насрочено за 18.02.2021 г. от 

10:00 ч. 

НОХД № 1669/2020 г.  А.Т.Б подсъдим чл. 201 вр. чл. 26, 

ал. 1 от НК 

С разпореждане №1776/05.11.2020 г. по описа на 

Районен съд – Велико Търново е насрочено 

разпоредително заседание на 01.12.2020 г. от 

10:00 ч.  

Делото е отложено и насрочено за 

разпоредително заседание на 19.01.2021 г. от 

10:30 ч. 

Делото е насрочено за 01.03.2021 г. от 10:45 ч. 

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. 

И.А.А. 

 

 

 

подсъдим 

 

 

 

чл.167, ал.3 НК, 

чл.167, ал.4 вр. 

чл.167, ал.3, вр. 

чл.167, ал.2 НК, 

Делото е насрочено за открито съдебно заседание 

на 23.02.2021 г. 



по описа на Районен 

съд – Свищов/ 

 

 

 

 

Е.Г.А. 

 

 

Г.А.К. 

 

 

 

 

 

подсъдим 

 

 

подсъдим 

чл.167, ал.2, пр.2 

вр. чл.26, ал.1 НК, 

чл.167, ал.2, пр.1 

НК 

 

чл.167, ал.2, пр.1 

вр. чл.26, ал.1 НК 

 

чл.167, ал.2, пр. 2, 

чл.167, ал.3 НК 

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН 

НОХД № 890/2019 г. К.М.И. 

 

 

 

 

К.Г.М. 

младши 

полицейски 

инспектор  

 

 

старши полицай 

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 10.03.2021 г.  

НОХД № 895/2019 г. Д.К.М.  

 

 

Т.К.П. 

 

 

 

 

Л.К.П. 

длъжностно лице 

– мед. сестра  

 

 

 

 

 

 

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. ал. 1 от НК 

 

чл. 354а, ал. 2, т. 4 

вр. чл. 29, ал. 1, б. 

„а“ вр. чл. 20, ал. 2 

вр. ал. 1 от НК 

Делото е отложено, предстои насрочване. Изчаква 

се провеждане на лечение на съдебен заседател. 

НОХД № 297/2020 г.  М.О.Г. младши 

автоконтрольор 

чл. 302, т. 1 и т. 2, 

б. ,,а“ вр. чл. 301, 

ал. 1 от НК 

Делото е отложено за 12.03.2021 г. 



НОХД № 517/2020 г. Н.Г.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Ц.М. 

 чл. 304б, ал. 1, пр. 1 

и пр. 2 вр. чл. 26, 

ал. 1 вр. чл. 20, ал. 

2 вр. ал. 1 от НК;  

чл. 282, ал. 2 вр. ал. 

1 вр. чл. 26, ал. 1 

вр. чл. 20, ал. 2 вр. 

ал. 1 от НК;  

чл. 339, ал. 1 от НК 

 

чл. 304б, ал. 1, пр. 1 

и пр. 2 вр. чл. 26, 

ал. 1вр. чл. 20, ал. 2 

вр. ал. 1 от НК;  

чл. 282, ал. 2 вр. ал. 

1 вр. чл. 26, ал. 1 

вр. чл. 20, ал. 2 вр. 

ал. 1 от НК;  

чл. 339, ал. 1 от НК 

 

чл. 282, ал. 2 вр. ал. 

1 вр. чл. 20, ал. 4 

вр. ал. 1 от НК 

Постановени са разпореждания за отводи, 

последното от които на 01.02.2021 г. 

РАЙОНЕН СЪД – ЛЕВСКИ 

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

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 

от НК 

Делото е насрочено за съдебно заседание на 

16.02.2021 г. 

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. 

ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ 

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

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 г. К.Б.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.И.И. 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Дата на образуване: 25.09.2017 г. 



 

М.М.Н. 

 

 

 

 

 

Р.А.Р. 

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 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 от НК 

НОХД № 413/2020 Я.С.А.  

 

Н.Й.С. 

 чл. 134, ал. 1, т. 2 

от НК 

чл. 294, ал. 1 от НК 

чл. 311, ал. 1 от НК 

С постановена на 20.01.2021 г. присъда са 

наложени наказания една година лишаване от 

свобода с изпитателен срок от три години по 

отношение на едното подсъдимо лице и глоба в 

размер на 1200 лева по отношение на другото 

такова.  

НОХД № 1051/2020 П.А.Ц.  чл. 201 от НК  С постановена на 22.01.2021 г. присъда 

подсъдимото лице е оправдано по повдигнатото 

обвинение за извършено престъпление по чл. 201 

от НК. 

НОХД № 1640/2020 Н.А.Т.  чл. 201 вр. чл. 26, 

ал. 1 от НК 

Дата на образуване: 25.09.2020 г. 

НОХД № 82/2021 Л.П.Ш. 

 

Е.Н.Х.  

 чл. 311, ал. 1 от НК  

 

чл. 311, ал. 1 от НК 

С влязъл ви сила на 21.01.2021 г. съдебен акт са 

наложени наказания пробация с пробационни 

мерки задължителна регистрация по настоящ 

адрес за срок от шест месеца и задължителни 

периодични срещи с пробационен служител за 



срок от шест месеца по отношение на двете 

осъдени лица.  

ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ 

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

РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ 

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

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. 

 

*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) 


