
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 01.09.2022 – 30.09.2022 г. 

№ ДЕЛО ЛИЦЕ, СРЕЩУ КОЕТО 

СЕ ВОДИ 

НАКАЗАТЕЛНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 

КАЧЕСТВО НА 

ЛИЦЕТО 

ПРАВНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ДЕЯНИЕТО 

КРАЕН РЕЗУЛТАТ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ВНОХД № 77/2022 г. Н. Г. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. В. И.  

 

 

 

 

 

подсъдим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подсъдим 

чл. 304б, ал. 1, предл. 1 и 

предл. 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, предл. 1 и 

предл. 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. 

4 вр. ал. 1 от НК 

 

чл. 348, б. „а“ от НК 

 

Делото е насрочено за 

разглеждане в открито съдебно 

заседание на 17.11.2022 г. и на 

18.11.2022 г.   

ВНОХД № 102/2022 г. К. М. И. 

 

 

 

 

К. Г. М. 

подсъдим 

 

 

 

 

подсъдим 

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, 

Делото е насрочено за 

разглеждане в открито съдебно 

заседание на 21.11.2022 г. 



 
 

2 

 

 

 ал. 1 от НК 

 

ВНОХД № 134/2022 г. Р. Х. И. подсъдим 

 

чл. 304а, предл. 3, вр. чл. 

304, ал. 1, вр чл. 18, ал. 1 

от НК 

Проведено е открито съдебно 

заседание на 03.10.2022 г., в което 

делото е обявено за решаване.  

ВНОХД № 158/2022 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 

разглеждане в открито съдебно 

заседание на 28.11.2022 г.  

ВНОХД № 224/2022 г. М. С. К.  

 

Т. В. С. 

 

 

Б. Н. Д.  

подсъдим  

 

подсъдим 

 

 

подсъдим 

чл. 219, ал. 1 от НК  

 

Чл. 219, ал. 1 от НК; чл. 

311, ал. 1 от НК  

 

Чл. 316, пр. 2 вр. чл. 308, 

ал. 1, пр. 2 от НК 

С определение по протокол № 

244/19.09.2022 г. производството е 

прекратено на основание чл. 42, 

ал. 2, пр. 1 от НПК, като делото е 

изпратено по подсъдност на 

Апелативен съд – София.  

ВНОХД № 229/2022 г. Ц. Н. Н. подсъдим чл. 283 от НК и чл. 301 от 

НК 

Делото е насрочено за 

разглеждане в открито съдебно 

заседание на 31.10.2022 г. 

ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ВНОХД № 244/2022 г. 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.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 

Делото е насрочено за 

разглеждане в открито съдебно 

заседание на 27.10.2022 г.  

РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

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

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

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН 

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. 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 отсрочено, без ново 

насрочване.   

НОХД № 297/2020 г.  М. О. Г.  чл. 302, т. 1 и т. 2, б. ,,а“ 

вр. чл. 301, ал. 1 от НК 

Делото е отложено за 18.11.2022 г. 

НОХД № 140/2021 г. Г. П. Г.  чл. 203, ал. 1 вр. чл. 202, 

ал. 1, т. 2, вр. чл. 201, вр. 

чл. 26, ал. 1 НК 

Делото е отложено за 28.10.2022 г.  

НОХД № 385/2021 г.  Ц. М. Т.  чл. 301, ал. 1. предл. първо 

и второ от НК 

Делото е отложено за 26.10.2022 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. 



 
 

4 

РАЙОНЕН СЪД – НИКОПОЛ 

НОХД № 220/2021 г. М. Е. М.  

С. В. В. 

подсъдим 

подсъдим 

чл. 167, ал. 2, предл. 2 вр. 

чл. 26, ал. 1 от НК 

Делото е насрочено  

за 18.10.2022 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 

НОХД № 133/2021 г. М. К. Ч. 

 

 

Т. А. А. 

 

 

Е. Р. Й.  

 

 

И. И. И. 

 чл. 302, т. 1, б. ,,а“, вр. чл. 

301, вр. чл. 26, ал. 1 от НК 

 

чл. 302, т. 1, б. ,,а“, вр. чл. 

301 от НК 

 

чл. 302, т. 1, б. ,,а“, вр. чл. 

301, вр. чл. 26, ал. 1 от НК 

чл. 302, т. 1, б. ,,а“, вр. чл. 

301 от НК 

Делото е отложено за 14.12.2022 г.  

 

 НОХД № 469/2022 г. М. Г. М.  чл. 304а, пр. 3 вр. чл. 304, 

ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК  

Делото е отложено за 07.11.2022 г.  

 

РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА 

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

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

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 

НОХД № 30/2020 г. Н. С. И. подсъдим 

 

чл. 205, ал. 1, т. 3, вр. чл. 

202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, 

вр. чл. 26, ал. 1 НК   

Делото е насрочено  

за 08-09.12.2022 г.  

 

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: 

                                        (Мирослав Милов, съдебен помощник) 


