
Информация за Апелативен район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на 
корупционните престъпления за дела, свързани с корупционни престъпления и с организирана престъпност, 

одобрен със Заповед № 474/01.03.2017г. на Председателя на ВКС на РБ за месец август 2019 г. 
 

Съд 

Лице, срещу 
което се води 
наказателното 
производство 

Качество на 
лицето (обв., 
подс. или др.) 

Правна 
квалификация на 

деянието по 
обвинението 

Правна 
квалификация на 

деянието по съдебен 
акт 

Краен резултат /                                
Постановен съдебен 

акт 

№ на дело  / дата на 
образуване 

Апелативен  
съд Бургас 
 

Д.С.К. 
жалбоподател-

подсъдим,                                                                                                                    
чл.304а вр. чл.304 

ал.1 НК 
БОС: НОХД 206/2019 

г.  

Решение от 
05.08.2019г. 

Изменя присъдата, 
преквалифицира 

извършеното от подс. 
деяние от довършен 

подкуп по чл.304а вр. 
чл.304, ал.1 от НК в 
опит към подкуп - 
престъпление по 

чл.304а вр.  чл. 304, ал. 
1 вр. чл. 18, ал. 1 от 

чл.304а вр. чл. 304, ал. 
1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. 

Потвърждава 
присъдата в останалата 

й част. 

ВНОХД  136/2019 г.     
Образувано  на 

19.06.19 г. 

Ст.Т.А. подсъдим                                                                                                                             
чл.242, ал.4 предл.1 
вр. ал.2 предл.1 вр. 
чл.20, ал.4 от НК 

БОС: НОХД 103/2018г  
чл.242, ал.4 предл. 

първо вр. ал.2 предл. 
първо вр. чл.20 ал.4 от 

НК. 

насрочено на 
19.08.2019 г. от 11.00 ч. 

ВНОХД  145/2019 г.     
Образувано  на 

04.07.19 г. 

К.К.Ч. 
жалбоподател-

подсъдим,                                                                                                                    
чл.301, ал.1 НК 

ЯОС:  НОХД 
351/2018г.  

чл.301, ал.1 вр. чл.54, 
ал.1 от НК  

насрочено на 
16.09.2019 г. - 09.30 ч. 

ВНОХД  171/2019 г.     
Образувано  на 

02.08.19 г. 



Т.Н.М. 
жалбоподател-

подсъдим,                                                                                                                    
чл.203, ал.1 НК 

БОС: НОХД 990/2013 
г. чл.203, ал.1 вр.  

чл.201 вр. чл.26, ал.1 
НК и чл.55, ал.1, т.1 

НК  

насрочено на 
16.09.2019 г. - 10.00 ч. 

ВНОХД  174/2019 г.     
Образувано  на 

08.08.19 г. 

Окръжен съд - 
Бургас 

М.Д.К. и  
П.В.А. 

Подсъдим 
чл. 301, ал.1 вр. 

чл.20, ал.2 вр. чл.26, 
ал.1 НК 

  
Насрочено за 
17.09.2019 г. 

НОХД 1083/2018 г. 
(вх. № 16885 от 

23.11.18 г.) 

Г.Ж.Г. Подсъдим чл. 220, ал.1 вр. чл. 
2, ал.2 вр. ал.1 НК 

  
Насрочено за 
09.09.2019 г. 

НОХД 183/2019 г. 
(вх. № 3001 от 
22.2.2019 г.) 

Д.Г.К. Подсъдим чл.304а вр. чл.304, 
ал.1 НК 

  
Разпоредително 

заседание 05.09.2019 г. 

НОХД 728/2019 (вх. 
№ 11171 от 12.7.2019 

г.) 

С.А.С. Подсъдим чл.304а вр.  чл.304, 
ал.1 НК 

  

Присъда от 13.08.2019 
г. 

Осъден на пробация за 
срок от 6 месеца 

НОХД 734/2019 (вх. 
№ 11317 от 15.7.2019 

г.) 

М.И.М. Подсъдим чл.304а вр. с чл.304, 
ал.1 НК 

  

Присъда от 23.08.2019 
г. Осъден на ЛС от 3г. 
условно и глоба от 300 

лв. 

НОХД 880/2019 (вх. 
№ 13032 от 19.8.2019 

г.) 

РС - Айтос - - - - - - 

РС - Бургас - - - - - - 

РС -Карнобат - - - - - - 
РС - Малко 
Търново 

- - - - - - 

РС - Несебър 

А.Х. Подсъдим 

чл.202, ал.2 вр. ал.1, 
т.1 вр. чл.201, пр.1 

вр. чл.316 вр. 
чл.309, ал.1 НК вр. 

чл. 269, ал.3, т.3 
НПК 

  
Насрочено за 
27.09.2019 г. 

НОХД 278/2019 г.  
(вх. № 2454 от 
29.03.2019 г.) 

Д.С.П. Подсъдим чл. 201 вр. чл. 26, 
ал.1 НК 

  
Насрочено за 
20.09.2019 г. 

НОХД 756/2019 г. 
(вх. № 5989 от 
30.07.2019 г.) 

РС - Поморие - - - - - - 



РС - Средец - - - - - - 

РС - Царево - - - - - - 

Окръжен съд – 
Сливен  

М.П.Д. Подсъдим 

чл.304б, ал.1, чл.305 
НК; получаване 

подкуп за 
упражняване на 

влияние, др., 
чл.302НК; 

получаване на 
подкуп 

 
Отсрочено от 

26.09.2019 г. за 
17.10.2019 г. 

НОХД №432/2019 г.; 
02.08.2019 г. 

Районен съд – 
Сливен  

Н.В.М.  и 
Х.И.И. 

подсъдими 
чл.235, ал.3, т.2 вр. 
ал.1 вр. чл.20, ал.2 

НК 
 

Насрочено 
разпоредително 

заседание за 07.10.2019 
г. 

НОХД №1163/2019 г. 

Е.Ф.О.  и 
Б.И.А. 

подсъдими 
чл.235, ал.3, т.2 вр. 
ал.1 вр. чл.20, ал.2 

НК 
 За насрочване НОХД №1226/2019 г. 

И.Ж.М. подсъдим 
чл.202, ал.1, т.1, 

вр.чл.201 вр. чл.26, 
ал.1 НК 

 За насрочване НОХД №1235/2019 г. 

Районен съд -
Нова Загора  

- - - - - - 

Районен съд – 
Котел  

- - - - - - 

Окръжен съд - 
Ямбол 

К.К.Ч. подсъдим чл.301, ал. 1 НК 
чл.301, ал.1 вр. чл.54, 

ал.1 от НК 

Присъда № 
65/06.06.2019 г. До 

момента не е в законна 
сила, тъй като е в АС–

Бургас по жалба 

НОХД № 351/2018 г. 
Образувано на 
14.11.2018 г. 

П.В.П. подсъдим 
чл. 304а вр. чл.304, 

ал.1 от НК 
 

Насрочено открито 
съдебно заседание за 

26.09.2019 г. 

НОХД №127/2019 г. 
Образувано на 
23.04.2019 г. 

Районен съд - 
Ямбол 

 

Д.Т.Т. подсъдим чл.309, ал.1 НК 

чл.309, ал.1 вр. чл. 20, 
ал.2 вр. чл.26, ал.1 от 

НК 
 

Присъда № 
50/08.04.2019 г. Към 

02.08.2019 г. не е 
влязла в законна сила.  

НОХД №92/2018 г. 
Образувано на 
19.01.2018 г. 

Й.Г.К. подсъдим чл.309, ал.1 НК 

чл.309, ал.1 вр. чл. 20, 
ал.2 вр. чл.26, ал.1 от 

НК 
 

Присъда № 
50/08.04.2019 г. Към 

02.09.2019 г. не е 
влязла в законна сила.  

НОХД №92/2018г. 
Образувано на 
19.01.2018 г. 



Т.Ж.Д. подсъдим чл.311, ал.1 от НК 
чл.311, ал.2 вр. ал.1, 
вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

Присъда № 
96/06.08.2019 г.  

Към 02.09.2019 г. не е 
в законна сила 

НОХД №531/2018 г. 
Образувано на 
29.05.2018 г. 

М.М.А. подсъдим чл.311, ал.1 от НК 
чл.212, ал.1 вр.чл.26, 
ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 

от НК 

Присъда № 
96/06.08.2019 г. Към 
02.09.2019 г. не е в 

законна сила 

НОХД №531/2018 г. 
Образувано на 
29.05.2018 г. 

П.И.Ч. подсъдим чл.201 от НК чл.201 от НК 

Присъда № 
84/26.06.2019 г. 

Мотиви от 02.07.2019 
г.              

В законна сила на 
12.07.2019 г.  

НОХД №513/2019 г. 
Образувано на 
22.04.2019 г. 

Районен съд- 
Елхово 

 

П.М.П. подсъдим 
чл. 202, ал.1, т.1 вр. 

чл.201 НК 
 Несвършено 

НОХД № 351/2017 г. 
Образувано на 
12.07.2017 г. 

В.А.С. подсъдим 
чл. 212, ал.2 вр. 

ал.1 от НК 
 Несвършено 

НОХД № 351/2017 г. 
Образувано на 
12.07.2017 г. 

Х.И.Д. подсъдим чл.167, ал.2 от НК 
чл.167, ал.2 и чл.54 от 

НК 

Присъда от 03.06.2019 
г. 

До момента не е в 
законна сила, тъй като 

е постъпила жалба 

НОХД № 144/2018 г. 
Образувано на 
18.04.2018 г. 

Районен съд-
Тополовград 

- - - - - - 

 


