
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 № 474/01.03.2017 г. на 

председателя на ВКС на РБ за месец юни 2020 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 

Г. К. Т., 

   Гр. Ш.,           

Св. Н. П. 

подсъдими                                                                                                                                        

чл. 242, ал. 4, 

предл. 2 вр. ал. 1, 

буква "г", предл. 2, 

буква "е" вр. чл. 

20, ал. 2 от НК 

ЯОС: НОХД 77/2019 

г. чл.242, ал.4 пр.2 

вр. ал.1, б."г", пр.2, 

б."д" и б."е" вр. 

чл.20, ал.2 от НК  

16.06.2020 г. 

Обявено за 

решаване 

ВНОХД 18/2020 г.     

Образувано на 

29.01.20 г. 

П. В. Ар.,           

М. Д. К. 
подсъдими                                                                                                                                        

чл.301, ал.1 вр. 

чл.20, ал.2 вр. 

чл.26, ал.1 от НК, 

раздел Подкуп 

БОС: НОХД 

1083/2018 г. чл.301 

от НК  

22.06.2020 г. 

Обявено за 

решаване 

ВНОХД 53/2020 г.     

Образувано на 

04.03.20 г. 

К.К. Ч. 
жалбоподател 

подсъдими                                                                                                                                        
чл.301, ал.1 от НК 

ЯОС: НОХД 

351/2018 г. чл.301 от 

НК  

насрочено в с.з. 

на 20.07.2020 г. 

ВНОХД 123/2020 г.     

Образувано на 

04.06.20 г. 

Г. Ж. Г. подсъдими                                                                                                                                        

чл.220, ал.1 вр. 

чл.2, ал.2 вр.ал.1 

НК 

БОС: НОХД 

183/2019 г. чл.220 от 

НК  

при съдия за 

насрочване 

ВНОХД 153/2020 г.     

Образувано на 

25.06.20 г. 

Окръжен съд 

- Бургас 
Н.Г.Г. Подсъдим 

чл. 304а вр.чл. 304, 

ал.1 НК 
  

Разпоредително 

заседание 

10.7.2020 г. 

НОХД 645/2020 г. (вх. 

№ 9186 от 12.6.2020 г.) 



Районен съд - 

Айтос 
0 0 0 0 0 0 

Районен съд - 

Бургас 
К.И.К. Обвиняем 

чл. 202 вр. чл. 26, 

ал. 1 НК 
  Новообразувано НОХД № 2479/2020 г. 

Районен съд - 

Карнобат 
0 0 0 0 0 0 

Районен съд - 

М. Търново 
0 0 0 0 0 0 

Районен съд - 

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 

17.09.2020 г. 

НОХД 278/2019г. 

Образувано на 

29.03.2019 г 

С.П. Подсъдим 

чл.202, ал.2 вр. чл. 

201, пр.1 вр.чл. 93, 

ал.1, б. "Б" вр. чл. 

29, ал.1, б. "А" и 

"Б" 

чл.202, ал.2, т.2 вр. 

чл.201, ал.1 вр. чл.93, 

ал.1, б.„б“ вр. чл. 29, 

ал.1, б.„А“ и б.„Б“ вр. 

чл.58а, ал.1 от НК 

Осъден на 3 

гдини и 4 месеца 

лишаване от 

свобода при 

първоначален 

строг режим на 

изтърпяване 

НОХД 300/2020 г. - 

образувано на 

08.04.2020 г. 

Приключило на 

15.06.2020 г. с присъда 

Районен съд - 

Поморие 
0 0 0 0 0 0 

Районен съд - 

Средец 
0 0 0 0 0 0 

Районен съд - 

Царево 
0 0 0 0 0 0 

Окръжен 

съд - Сливен 
Пл.Г.Г. Подсъдим 

Даване на подкуп 

на ДЛ, отговорно 

служебно 

положение и 

управляване МПС 

в наркотично 

Престъпление по 

чл.304а, чл.305, 

чл.343б, ал.3, чл.343г 

НК 

Присъда 

9/8.6.2020 г. 

Осъден ЛС до 3 

г.-условно 

признава 

подс.Пл.Г.Г. –                                                                                                      

НОХД № 219/2020 г. 



опиянение за виновен в 

това, че на 

26.05.2020 г. в 

гр.Сливен, на 

ул.“Райна 

Княгиня“ дал 

подкуп - 

сумата от 40 

лв. на 

полицейски 

орган –старши 

полицай 

А.В.М. и 

старши 

полицай Н. 

Ив.К. – 

служители в 

Районно 

управление на 

МВР – Сливен, 

за да не 

извършат 

действия по 

служба – да не 

докладват в 

ОДЧ при ОД на 

МВР – Сливен 

за извършване 

на проверка с 

техническо 

средство за 

употреба на 

наркотични 

вещества на Г, 

като водач на 



МПС – 

престъпление 

по чл.304а вр. 

чл.304, ал.1 от 

НК. На 

26.05.2020 г. в 

гр.Сливен, 

ул.“Райна 

княгиня“ 

управлявал 

МПС – лек 

автомобил 

„Пежо 206“, 

рег. № СН 2861 

АС, след 

употреба на 

наркотични 

вещества 

„амфетамин“ и 

„метамфетамин

“, установено 

по надлежния 

ред с 

техническо 

средство 

„DREGER 

DRYG TEST 

5000“ с 

идентификацио

нен № ARJF-

0012, - 

престъпление 

по чл. 343б, 

ал.3 от НК. За 

извършеното 



деяние по 

чл.304а вр. чл. 

304, ал.1 от НК 

на основание 

чл.54 от НК, на 

подс. се налага 

наказание 

лишаване от 

свобода за срок 

от две години, 

чието 

изпълнение на 

основание 

чл.66 ал.1 от 

НК се отлага за 

изпитателен 

срок от три 

години, както и 

глоба в полза 

на държавата в 

размер на 1000 

лв. На 

основание 

чл.58а ал.1 от 

НК, намалява 

определеното 

на подс. 

наказание с 1/3, 

като същият 

следва да 

изтърпи 

наказание 

лишаване от 

свобода за срок 

от една година 



и четири 

месеца, чието 

изпълнение на 

основание 

чл.66 ал.1 от 

НК се отлага за 

изпитателен 

срок от три 

години. За 

извършеното 

деяние по 

чл.343б, ал.3 от 

НК на 

основание 

чл.54 от НК, на 

подс.Пл.Г.Г. се 

налага 

наказание 

лишаване от 

свобода за срок 

от една година, 

чието 

изпълнение на 

основание 

чл.66 ал.1 от 

НК се отлага за 

изпитателен 

срок от три 

години,както и 

глоба в полза 

на държавата 

размер на 500 

лв. На 

основание 

чл.58а ал.1 от 



НК, намалява 

определеното 

на подс. 

наказание с 1/3, 

като същият 

следва да 

изтърпи 

наказание 

лишаване от 

свобода за срок 

от осем месеца, 

чието 

изпълнение на 

основание 

чл.66 ал.1 от 

НК се отлага за 

изпитателен 

срок от три 

години На 

основание 

чл.343Г от НК 

за деянието по 

чл.343Б, ал.3 от 

НК на подс. се 

налага 

наказание 

лишаване от 

право да 

управлява 

МПС за срок от 

дванадесет 

месеца, 

считано от 

влизане на 

присъдата в 



сила, като 

зачита времето, 

през което 

СУМПС е било 

отнето по 

административ

ен ред, а 

именно от 

26.05.2020 г. 

На основание 

чл.23 от НК 

определя на 

подс., едно 

общо 

наказание, а 

именно 

лишаване от 

свобода за срок 

от една година 

и четири 

месеца, чието 

изпълнение се 

отлага за 

изпитателен 

срок от три 

години. 

Определя едно 

общо 

наказание и по 

отношение на 

наказанията 

глоба, а именно 

глоба в размер 

на 1000 лв., 

която се 



присъединява 

към така 

определеното 

наказание 

лишаване от 

свобода. Към 

определеното 

общо 

наказание 

лишаване от 

свобода, 

присъединява и 

наказанието 

лишаване от 

право да 

управлява 

МПС за срок от 

дванадесет 

месеца. На 

основание 

чл.307а от НК, 

отнема в полза 

на държавата 

предмета на 

престъплениет

о, а именно 

дадената за 

подкуп сума от 

40 лв. осъжда 

подс. да 

заплати 

направените по 

делото 

разноски за 

изготвяне на 



фотоалбум в 

размер на 16,25 

лв. по сметка 

на ОД на МВР 

Сливен. 

Присъдата 

подлежи на 

обжалване и 

протестиране 

пред 

Апелативен 

съд гр. Бургас в 

15-дневен срок, 

считано от 

днес. 

Районен съд 

- Сливен 

Е. Ф.О. Подсъдим 

Злоупотреба със 

служебно 

положение 

Престъпление по 

чл.235, ал.3, т.2 от 

НК 

Прекратено и 

върнато на РП-

Сливен за 

отстраняване 

на допуснати 

съществени 

нарушения на 

процесуалните 

правила с 

Определение 

от 29.06.2020 г. 

по ВЧНД № 

273/2020 г. на 

ОС-Сливен 

НОХД № 269/2020 г. 

А.В.А. Подсъдим 
Длъжностно 

присвояване 

Престъпление по 

чл.201 (стар, 

изм.бр.75/2006 г.) вр. 

чл.2, ал.1 от НК 

Насрочено 

о.с.з. 

24.08.2020 г. от 

10.00 ч. 

НОХД № 751/2020 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. 

Районен съд 

- Ямбол - - - - -  

 

 

 

Районен съд- 

Елхово 

 

П.М.П. Подсъдим 

Престъпление по 

чл. 202, ал.1, т.1 

вр. чл.201 от ИК 

 Несвършено 

НОХД № 351/2017 г. 

Образувано на 

12.07.2017 г. 

В.А.С. Подсъдим 

Престъпление по 

чл. 212, ал.2 вр. 

ал.1 от НК 

 Несвършено 

НОХД № 351/2017 г. 

Образувано на 

12.07.2017 г. 

Д.Д.М. Обвиняема 

Престъпление по 

чл.202, ал.1, т.1, 

вр. чл.201 от НК 

чл.205, ал.1 т.6 вр. 

чл.204, б. "б" вр. 

чл.202, ал.1 т.1 вр. 

чл.201 НК 

Присъда от 

10.06.2020 

г.Към 

03.07.2020 г. не 

е влязла в сила. 

НОХД № 464/2019 

образувано на 

27.11.2019 година 

 

С.Д.П. Подсъдим Престъпление по 

чл. 202, ал.2, т.1 

вр. чл.201 вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 Несвършено 
НОХД № 519/2019 

образувано на 

20.12.2019 година 

С.Д.М. Подсъдим Престъпление по 

чл. 311, ал.1 от НК 

 Несвършено НОХД № 23/2020 

образувано на 

22.01.2020 година 

Районен съд- - - - - - - 



Тополовград 

 

 

Обобщил справката: Ем. Николова – съд. статистик в БАС 


