
Актуален списък на делата в съдебния район на Апелативен съд – Пловдив,  

водени срещу журналисти и медии, четвърто тримесечие на 2022 г. (01.10.2022 – 20.12.2022)  

 

Съд Вид дело, №/година 

(наказателно/ 

гражданско/търговско) 

Страни 

 

Правна квалификация 

на деянието/ 

релевантен текст 

по граждански и 

търговски 

производства 

Дата на 

насрочено 

заседание 

Резултат 

(диспозитив на 

постановения 

съдебен акт) 

Районен съд – 

Пловдив 

 

НЧХД № 2651/2021 г., 

VII нак. състав  

М. К. И. 

срещу  

М. И. П. и  

Х. С. Д.-К. 

 

чл. 148, ал. 1, т. 3 от НК 23.01.2023 г.  

Окръжен съд – 

Хасково 

ВЧГД № 683/2022 г. П.С.Л. – въззивник 

„Д. и И.“ ЕООД, 

И.Е.Б. и Д.С.Т. – 

въззиваеми 

(администратори на 

интернет сайт „Х. 

А.“) 

чл. 23, ал. 3 от ГПК  С Определение № 

846/17.11.2022 г. в 

закрито заседание 

ОС – Хасково 

изпраща исковата 

молба вх. № 

17560/28.10.2022 г. 

по входящия 

регистър на РС –

Хасково, въз основа 

на която е 

образувано гр.д. № 

2750/2022 г. по 

описа на РС –

Хасково, за 

разглеждането ѝ от 

РС – Димитровград. 

 

Районен съд – 

Хасково 

НЧХД № 398/2022 г. Б. С. Д. – частен 

тъжител 

Х. П. Х. – подсъдим 

(журналист) 

чл. 148, ал. 1, т.2 и т.4 

вр. чл. 146, ал. 1 от НК и 

по чл. 148, ал. 2 вр. ал. 1, 

т. 1, т. 2 и т. 4 вр. чл. 

147, ал. 1 от НК 

26.10.2022 г. 

30.11.2022 г. 

11.01.2023 г. 

 

Районен съд – НЧХД № 940/2022 г. Г. К. П. – частен чл. 148, ал.2 вр. ал. 1, т. 19.01.2023 г.  
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Хасково тъжител 

Д. С. Т. – подсъдим 

И.Е.Б. – подсъдим 

(администратор на 

интернет сайт „Х. 

А.“) 

1 и т. 2 вр. чл. 147, ал. 1 

вр. чл. 20, ал. 2 от НК – 

за първия подсъдим и 

чл. 148, ал. 2, вр. ал. 1, т. 

1 и т. 2 вр. чл. 147, ал. 1 

вр. чл. 20, ал. 4 от НК – 

за втория подсъдим 

Районен съд – 

Хасково 

НЧХД № 978/2022 г. Р.Л.С. – частен 

тъжител 

И.Е.Б. – подсъдим 

(администратор на 

интернет сайт „Х. 

А.“) 

чл. 148, ал. 2 вр. ал. 1, т. 

1, т.2 и т. 3 вр. чл. 147, 

ал. 1 от НК 

25.01.2023 г.  

Районен съд – 

Хасково 

ГД № 2746/2022 г. М.В.Г. – ищец 

„Д. и И.“ ЕООД, 

И.Е.Б. и Д.С.Т. – 

ответници  

(администратори на 

интернет сайт „Х. 

А.“) 

чл. 45 и чл. 49 ЗЗД 19.12.2022 г.   

06.02.2023 г. 
 

Районен съд – 

Хасково 

ГД № 2750/2022 г. П.С.Л. – ищец 

„Д. и И.“ ЕООД, 

И.Е.Б. и Д.С.Т. – 

ответници 

(администратори на 

интернет сайт „Х. 

А.“) 

чл. 45 и чл. 49 ЗЗД  С Определение № 

1950/11.11.2022 г. 

производството по 

делото е прекратено, 

поради отвод на 

всички съдии в РС –

Хасково и на осн. чл. 

23, ал. 3 от ГПК е 

изпратено на ОС –

Хасково за 

определяне на друг 

равен по степен съд, 

който да разгледа 

делото. На 

22.11.2022 г. ОС –

Хасково е изпратил 
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делото за 

разглеждане в РС –

Димитровград. 

Районен съд – 

Хасково 

ГД № 2641/2022 г. С.Н.Д. – ищец 

„Д. и И.“ ЕООД, 

И.Е.Б. и Д.С.Т. – 

ответници 

(администратори на 

интернет сайт „Х. 

А.“) 

чл. 45 и чл. 49 ЗЗД 07.12.2022 г. 

11.01.2023 г.  

 

Районен съд – 

Димитровград 

ГД № 1477/2022 г. П.С.Л. – ищец 

„Д. и И.“ ЕООД, 

И.Е.Б. и Д.С.Т. – 

ответници 

(администратори на 

интернет сайт 

„Х.А.“) 

чл. 45 и чл. 49 ЗЗД  В з.з. от 

05.12.2022 г. – 

исковата молба е 

оставена без 

движение за 

отстраняване на 

нередовности. 

Към момента на 

изготвянето на 

справката няма 

насрочване на 

делото. 

 

 

 


