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

свързани с корупционно поведение и практики, четвърто тримесечие на 2022 г. (01.10.2022 – 20.12.2022)  

 

 1. Дела с подсъдими лица, заемащи висши публични длъжности (по чл. 6 от ЗПКОНПИ) 

 

Съд Вид дело, №/година Подсъдим/и 

(длъжност) 

 

Правна 

квалификация на 

деянието 

Дата на 

насрочено 

заседание 

 

Резултат (диспозитив на 

постановения съдебен акт) 

Апелативен съд –  

Пловдив  

ВНОХД 485/2022 Ю. Б., кмет на с. Ш. 

п., обл. Х. 

 

А. А., шофьор 

 

Д. Ю., кмет на с. Г., 

обл. Х. 

чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1 

вр. чл. 20, ал. 2 от 

НК,  

чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1 

вр. чл. 20, ал. 2 от НК 

и чл. 316, вр. чл. 311, 

ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 

НК, чл. 311, ал. 1 вр. 

чл. 26, ал. 1 НК 

19.01.2023  

Окръжен съд – 

Пловдив  

НОХД № 2255/2022 М. Н. П., дл. лице – 

*** на ТП „Д. - К.“ 

при „Ю.“ гр. С. 

чл. 282, ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК 

16.12.2022 С определение от 16.12.2022 г. 

одобрява, на основание чл. 382 

ал. 7 НПК, постигнато 

споразумение. Налага наказание 

пробация за срок от осем месеца, 

при следните пробационни 

мерки: - по чл. 42а, ал.2, т.1 от 

НК задължителна регистрация по 

настоящ адрес, с периодичност 

на явяване и подписване пред 

пробационен служител или 

определено от него длъжн. лице 

– ТРИ пъти седмично; 

- по чл. 42а ал.2 т.2 от НК – 

задължителни периодични срещи 

с пробационен служител. 

Прекратява производството по 

делото. 

Районен съд – НОХД № 360/2022 г. М. Н. П., кмет на с. чл. 167, ал. 2 вр. чл. 20.10.2022  
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Свиленград 

 

М. Г., обл. Х. 26, ал. 1 от НК 28.11.2022 

11.01.2023  

Окръжен съд – 

Смолян 

НОХД № 88/2022 С. С. Б. – кмет на 

Община Н. 

Р. С. К. – секретар на 

Община Н. 

Н. Г. С. – помагач, 

главен специалист-

инвестит. контрол в 

Община Н. 

М.А.П. – помагач, 

главен специалист-

инвестит. контрол в 

Община Н. 

Р. А. М. – помагач, 

управител на ЕТ 

„АСО – А.М.“ 

О. Ц. Г. – помагач, 

управител на ЕТ 

„О.Г. – Д.“ 

Б. А. С. – помагач, 

управител на ЕТ 

„БАС-66-Б. С.“ 

М. Р. П. – помагач, 

управител на „Д.Т.“ 

ЕООД 

М. Т. С. – помагач, 

представляващ „Ф.Б.  

2009“ ЕООД 

чл. 203 във вр. с чл. 

201 във вр. с чл. 20, 

ал. 2 във вр. с чл. 26, 

ал. 1 от НК 

 

03.02.2023   

 

 2. Дела с подсъдими лица, които не заемат висши публични длъжности 

 

Съд Вид дело, №/година Подсъдим/и 

(длъжност) 

 

Правна 

квалификация на 

деянието 

Дата на 

насрочено 

заседание 

Резултат (диспозитив на 

постановения съдебен акт) 

Апелативен съд – ВНОХД 47/2022 И. Б. разузнавач V чл. 282 от НК;   С присъда от 03.10.2022 г.  
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Пловдив  степен към група 

„ПИП“ на сектор КП 

– РУ на МВР – гр. А.  

Д. Т.  началник РУ 

“П“ гр. А. 

 

 

 

А. Ч. шофьор на 

товарен автомобил в 

„КМД“ ЕООД – гр. 

П. 

 

 

 

 

чл. 282, ал. 2, пр. 2, 

вр. ал. 1, вр. чл. 26, 

ал. 1 от НК и чл. 311, 

ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 

НК 

чл. 204, б. „а“, пр. 3 

вр. чл. 201 вр. чл.93, 

т.1, б. „б“ НК 

признава подс. И. Б. за невинен, 

оправдава подс. Д. Т., прекратява 

наказателното производство 

спрямо подс. А. Ч. по давност. 

Апелативен съд –  

Пловдив 

ВНОХД 212/2022 П. Т. инспектор в 

Обл. отдел „А.А.“ 

Пловдив към ИА 

„А.А.“  

Д. Я. инспектор в 

Обл. отдел „А.А.“ 

Пловдив  

С. М. инспектор в 

Обл. отдел „А.А.“ 

Пловдив 

 

чл.302 т.2 вр. чл.301 

ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. 

ал.1 вр. чл.26 ал.1 

НК 

 

 С Решение от 07.12.2022 г. 

потвърждава присъда от 

постановена по НОХД № 

585/2020 г. по описа на Окръжен 

съд – Пловдив. 

 

 

Апелативен съд –  

Пловдив 

ВНОХД 354/2022 Г. Ц. общ работник чл. 304а, изр. 2, вр. 

чл. 304, ал. 1 от НК и 

чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 

4 и т. 5, вр. ал. 1 от 

НК 

 

Обявено за 

решаване 

на 

29.11.2022 

 

Окръжен съд – 

Пловдив 

НОХД № 2442/2020 И. Г. Т. управител в 

„А. И. Т.“ ЕООД – 

П.; 

 

З. Б. Д. секретар в 

„П.Б.Г.“ ЕООД; 

чл. 255, ал. 3, вр. ал. 

1, т. 1, т. 2 и т. 6, вр. 

чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, 

вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК; чл. 253, ал. 4, вр. 

ал. 3, т. 2, вр. ал. 1, 

28.10.2022 

12.12.2022 

17.02.2023 
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Р. И. И. безработен 

вр. чл. 20, ал. 4, вр. 

ал. 1, вр. чл. 93, т. 7, 

вр. чл. 255, ал. 3, вр. 

ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 6, 

вр. чл. 20, ал. 2, вр. 

ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 

от НК; чл. 253, ал. 4, 

вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 

1, вр. чл. 93, т. 7, вр. 

чл. 255, ал. 3, вр. ал. 

1, т. 1, т. 2 и т. 6, вр. 

чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, 

вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК; чл. 255, ал. 3, вр. 

ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 6, 

вр. чл. 20, ал. 4, вр. 

ал. 1, вр. чл. 26, ал. 

от НК; чл. 253, ал. 4, 

вр. ал. 3, т. 2, вр. 

ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, 

вр. ал. 1, вр. чл. 93, т. 

7, вр. чл. 255, ал. 3, 

вр. ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 

6, вр. чл. 20, ал. 2, 

вр. ал. 1, вр. чл. 26, 

ал. 1 от НК 

Окръжен съд – 

Пловдив 

НОХД № 2449/2020 Т. С. Т.-Ш. – 

управител на 

дружество „К. М.“ 

ЕООД – гр. П. 

чл. 203, ал. 1, вр. чл. 

201, вр. чл. 93, т. 1, 

б. "Б", вр. чл. 18, ал. 

1 от НК 

 С присъда от 19.12.2022 г. 

Признава подсъдимата за 

виновна и на основание чл. 202 

ал.2 т.1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 93 

т.1 б.“б“ вр. с чл. 18 ал.1 от НК 

вр. чл. 55 ал.1 т.1 вр. ал.3 от НК я 

осъжда на шест месеца лишаване 

от свобода, като на основание чл. 

304 от НПК я признава за 

невиновна по първоначално 
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повдигнатото й обвинение, 

длъжностното присвояване да е в 

особено големи размери и да 

представлява особено тежък 

случай и я оправдава по 

обвинението по чл. 203 ал.1 от 

НК. 

На основание чл.66, ал. 1 от НК 

отлага изпълнението на така 

наложеното наказание от шест 

месеца лишаване от свобода за 

срок от три години, считано от 

влизане в сила на присъдата. 

Окръжен съд – 

Пловдив 

НОХД № 1268/2022 Б. Т. Х. – неработещ  чл. 301, ал. 1 от НК  С влязла в сила на 21.10.2022 г. 

присъда признава подсъдимия за 

виновен и на основание чл. 301, 

ал. 1 и ал.4, вр. чл.37 ал.1 т.6, вр. 

чл.58а ал.1, вр. чл.54 от НК му 

определя наказание лишаване от 

свобода за срок от една година и 

шест месеца, която редуцира с 

1/3 и го осъжда на една година 

лишаване от свобода, глоба в 

размер на 2000,00 лева и го 

лишава от право да заема 

държавна длъжност в сферата на 

националната  сигурност за срок 

от една година. На основание 

чл.66, ал.1 от НК отлага 

изпълнението на така 

наложеното на подсъдимия 

наказание, считано от влизане на 

присъдата в сила. Приспада на 

основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, 

т. 1 от НК от така наложеното 

наказание „лишаване от свобода“ 
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за срок от една година времето, 

което подсъдимия е бил 

задържан по реда на ЗМВР. 

Окръжен съд – 

Пловдив 

НОХД № 1733/2022 К. А. Б. –  управител 

на търговско 

дружество 

чл. 304а, предл. 6-то, 

вр. чл. 304, ал. 1 от 

НК 

07.11.2022 

08.12.2022 

17.01.2023 

 

Окръжен съд – 

Пловдив 

НОХД № 1790/2022 А. Р. Ч. – монтажник 

в „Л.Х.“ ЕООД 

чл. 195, ал. 1, т. 6, вр. 

чл. 194, ал. 1 от НК; 

чл. 201 от НК; чл. 

330, ал. 3, предл. 1, 

ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, 

предл. 1 и предл. 3 

от НК 

 С протоколно определение № 

1501 от 22.11.2022 г., влязло в 

сила на 30.11.2022 г., Окръжен 

съд – Пловдив КОНСТАТИРА, 

че  

налице са допуснати на 

досъдебното производство 

отстраними съществени 

процесуални нарушения, поради 

което ПРЕКРАТЯВА съдебното 

производство и ВРЪЩА делото 

на прокурор от ОП – Пловдив за 

отстраняването им. 

Окръжен съд – 

Пловдив 

НОХД № 1851/2022 М. В. М. – началник 

на група „***“ в  

сектор „***“ към 

отдел „***“ при ОД 

на МВР – Пловдив 

чл. 302, т. 1, вр. чл. 

301, ал. 3, вр. ал. 1 

НК; чл. 282, ал. 2, вр. 

ал. 1 НК; чл.293, ал. 

2, вр. ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК; чл. 

311, ал. 1 от НК 

 

24.11.2022 

16.01.2022 

 

Окръжен съд – 

Пловдив 

НОХД № 1941/2022 Н. Ж. Н. – работи 

като строител в 

Испания 

чл. 304а, вр. чл. 304, 

ал. 1 от НК 

 С влязла в сила на 01.12.2022 г. 

присъда признава подсъдимия за 

виновен, поради което и на 

основание чл.304а, вр. чл. 304, 

ал. 1 вр. чл. 58а, ал. 1 и ал.5, вр. 

чл.54 от НК във връзка с чл. 373, 

ал. 2 от НПК го осъжда на четири 

месеца лишаване от свобода и 

глоба в размер на 2000,00 лв. На 
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основание чл. 66, ал. 1 от НК 

отлага изпълнението на така 

наложеното на подсъдимия 

наказание с изпитателен срок от 

три години, считано от влизане 

на присъдата в законна сила. На 

основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, 

т. 1 от НК приспада от така 

наложеното на подсъдимия 

наказание, през което е бил 

задържан, като един ден 

„задържане“ се зачита за един 

ден „лишаване от свобода“. 

Окръжен съд – 

Пловдив 

НОХД № 2024/2022 П. О. Я. – работещ чл. 304а, вр. чл. 304, 

ал. 1 от НК; чл. 316, 

вр. ч. 308, ал. 1, вр. 

ал. 1 от НК 

 

10.01.2023  

Окръжен съд – 

Пловдив 

НОХД № 2048/2022 Б. Д. Т. – работещ чл. 304а, вр. чл. 304, 

ал. 1 от НК 

 С влязла в сила на 10.12.2022 г. 

присъда признава подсъдимия за 

виновен и на основание чл. 304а, 

вр. чл. 304, ал. 1 НК, вр. чл. 373, 

ал. 2 НПК, вр. чл. 58а , ал. 4, вр. 

чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ и ал. 3 НК 

го осъжда на пробация, 

включваща следните 

пробационни мерки: 

„Задължителна регистрация по 

настоящ адрес“, на основание чл. 

42а, ал. 2, т. 1, вр. чл. 42б, ал. 1 

НК, с явяване и подписване пред 

пробационен служител в 

периодичност два пъти седмично 

за срок от 1 година. 

„Задължителни периодични 

срещи с пробационен служител“, 
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на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, 

вр. чл. 42б, ал. 2 от НК, за срок 

от една година. 

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 

1, т. 1 от НК приспада от така 

наложеното на подсъдимия 

наказание времето, през което е 

бил задържан. 

Окръжен съд – 

Пловдив  

НОХД № 2254/2022 А. Р. А. – сезонен 

работник в чужбина 

 

чл. 304а, вр. чл. 304, 

ал. 1 от НК 

08.02.2023  

Окръжен съд – 

Пловдив  

НОХД № 2272/2022 Р. Я. В. – безработна  чл. 203, ал. 1, вр. чл. 

201, вр. чл. 93, т. 1, 

б. „Б“, вр. чл. 26, ал. 

1 от НК 

30.01.2023 

 

 

Районен съд – 

Пловдив 

НОХД № 5202/2021 С. Т. В. – касиер във 

„В. С.“ ЕООД 

 

чл.201, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

09.01.2023  

 

 

Районен съд – 

Пловдив 

НОХД № 6016/2021 М. Д. И. – 

фактурист-касиер 

при „Б.“ ООД 

чл. 201 ал. 1 от НК 24.10.2022  

 

Присъда № 206  от 24.10.2022 г. 

признава подсъдимата за виновна 

и на основание чл. 201, ал. 1 от 

НК вр. чл. 54 от НК я осъжда на 

1 г. и 8 мес. лишаване от свобода. 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК 

отлага изпълнението на така 

наложеното с изпитателен срок 

от 3 г., считано от влизане на 

присъдата в сила. Осъжда 

подсъдимата да заплати  на 

гражданския ищец на основание 

чл. 45 от ЗЗД сумата от 10 708,86 

лв., представляващи обезщетение 

за имуществените вреди, 

причинени от престъплението по 

чл. 201, ал. 1 от НК, ведно със 

законната лихва от края на 
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инкриминирания период до 

окончателно изплащане на 

сумата. Осъжда подсъдимата да 

заплати сумата от 428,35 лв., 

представляваща държавна такса 

върху уважения размер на 

гражданския иск в полза на ВСС 

по сметка на Районен съд 

Пловдив. На основание чл. 189, 

ал. 3 от НПК осъжда 

подсъдимата М.Д.Г. да заплати 

по сметка на ОД на МВР 

Пловдив сумата от 805,20 лв., 

представляваща направени по 

досъдебното производство 

разноски. На основание чл. 189, 

ал. 3 от НПК осъжда 

подсъдимата да заплати в полза 

на „Б.“ ООД, сумата от 1020 лв., 

представляваща разноски за 

адвокатско възнаграждение.  

Районен съд – 

Пловдив 

НОХД № 1892/2022 И. Н. Н. – 

председател на 

Управителния съвет 

на сдружение с 

нестопанска цел „Л.“ 

чл.310 ал.1 вр. 

чл.308 ал.1 вр. чл.26  

ал.1 от НК 

07.03.2022   

Районен съд – 

Пловдив 

НОХД № 2450/2022  Л. М. Л. – продавач-

консултант 

в „М.“ ЕООД 

чл.201, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 вр. чл.2 

ал.1 от НК 

20.01.2023   

 

 

Районен съд – 

Пловдив 

НОХД № 2989/2022 С. Н. Ш. – крупие в 

„Е. Д. Х.“ ООД 

 

чл.201 от НК 08.02.2023   

Районен съд – 

Пловдив 

НОХД № 7149/2022 Р. Г. М. – 

юрисконсулт, 

ликвидатор на „Д.“ 

ЕООД 

чл.202 ал.2 т.1 вр. 

чл.201вр.чл.93 т.1 

б.“б“ от НК 

23.01.2023   
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Районен съд – 

Асеновград 

НОХД № 512/2022  А. С. А. – ЧСИ 

 

чл.202, ал.2, т.1, вр. 

чл.201, ал.1 от НК 

10.01.2023   

Окръжен съд – 

Хасково 

НОХД № 691/2021 г. М. К. (направил опит 

да даде подкуп на 

длъжностно лице, 

имащо качеството на 

полицейски орган) 

чл. 304а, вр. чл. 304, 

ал. 1 от НК 

11.11.2022 

28.11.2022 

16.03.2023  

  

 

Окръжен съд – 

Хасково 

НОХД № 279/2022 г. Г. Т. В. 

Д. Х. Х. 

В. А. В. 

Д. М. М. 

и четиримата на 

длъжност 

„инспектор“ в 

Областен отдел 

„А.А.“ – гр. Х. при 

ИА „А.А“. 

К. И. В. „Главен 

специалист“ в 

Областен отдел 

„А.А.“ – гр. Х. при 

ИА „А.А.“  

чл. 301, ал. 2 вр. ал. 1 

вр. чл. 26 ал. 1 от НК 

 

 

 

 

 

 

чл. 301, ал. 2 вр. ал. 1 

от НК 

06.10.2022 

03.11.2022 

12.01.2023  

 

Окръжен съд – 

Хасково 

НОХД № 288/2022 г. Т. П. Л. Управител 

на „П.Д.“ – гр.Х. 

чл.203, ал. 1 вр. чл. 

201, ал. 1 вр. чл. 26, 

ал. 1 от НК 

06.10.2022 

03.11.2022 

01.12.2022 

19.01.2023  

 

Окръжен съд – 

Хасково 

НОХД № 302/2022 г. С. К. С. „полицейски 

инспектор IVстепен“ 

в група „РОППСС“ 

на сектор „ПП“ към 

отдел „ОП“ при ОД 

МВР – гр.Х и и.ф. на 

длъжност Началник 

група „РОПП“ на 

сектор „ПП“ към 

отдел „ОП“ при ОД 

чл. 302, т. 1, б. „А“, 

вр. чл. 301, ал. 2, вр. 

ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 

от НК и по чл. 339, 

ал. 1 от НК 

25.10.2022 

08.12.2022 

25.01.2023 
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МВР – гр. Х 

Окръжен съд – 

Хасково 

ВНОХД № 392/2022г. С. Г. С. 

изпълнителен 

директор, управител 

на „А.“ АД и 

управител на „А. Г.“ 

ЕООД 

чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. 

ал. 1, т. 1 вр. чл. 201 

вр. чл. 26, ал. 1 вр. 

чл. 316 вр. чл. 309, 

ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 

НК 

01.11.2022 

13.12.2022 

07.02.2023  

 

Окръжен съд – 

Хасково 

НОХД № 486/2022 г. В. А. В. (направил 

опит да даде подкуп 

на длъжностно лице, 

имащо качеството на 

полицейски орган) 

 

чл. 304а, вр. чл. 304 

ал. 1 от НК 

 Приключило по реда на 

съкратеното съдебно следствие с 

Присъда № 25/11.10.2022 г., с 

която признава подсъдимия за 

виновен и го осъжда на 

„пробация“ с пробационни мерки 

„Задължителна регистрация по 

настоящ адрес“ за срок от 6 

месеца, с периодичност два пъти 

седмично и „Задължителни 

периодични срещи с 

пробационен служител“ за срок 

от 6 месеца. Отнема на осн. чл. 

307 А от НК в полза на 

Държавата предметът на 

престъплението. 

Окръжен съд – 

Хасково 

НОХД № 615/2022 г. Р. А. В. (направил 

опит да даде подкуп 

на длъжностно лице, 

имащо качеството на 

полицейски орган) 

 

чл. 304а, вр. чл. 304 

ал. 1 от НК и чл. 

343б, ал. 1 от НК 

 Приключило по реда на 

съкратеното съдебно следствие с 

Присъда № 31/08.11.2022 г., с 

която признава подсъдимия за 

виновен, поради което и на 

основание чл. 304а вр. чл. 304, 

ал. 1 вр. чл. 54 ал. 1 и чл. 58а ал. 

1 от НК го осъжда на наказания: 

„лишаване от свобода“ за срок от 

1 година и „глоба“ в размер на 

1500 лв. Признава подсъдимия за 

виновен, поради което и на 

основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 
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54 ал. 1 и чл. 58а ал. 1 от НК го 

осъжда на наказания: „лишаване 

от свобода“ за срок от 1 година и 

„глоба“ в размер на 500 лв. на 

осн. чл. 23 ал. 1 от НК налага на 

подсъдимия едно общо 

наказание „лишаване от свобода“ 

за срок от 1 година, като на осн. 

чл. 66 ал. 1 от НК отлага 

изтърпяването на същото със 

срок от 3 години. На осн. чл. 23 

ал. 3 от НК присъединява към 

така наложеното общо наказание 

и наказанието „глоба“ в размер 

на 1500 лв. На осн. чл. 343г от 

НК налага на подс. и наказание 

„лишаване от право да управлява 

мпс“ за срок от 1година. На осн. 

чл. 53 ал. 1 б.“б“ вр. чл. 307а от 

НК отнема в полза на Държавата 

предмета на престъплението. 

Окръжен съд – 

Хасково 

НОХД № 730/2022 г. К. Я. (направил опит 

да даде подкуп на 

длъжностно лице, 

имащо качеството на 

полицейски орган) 

чл. 304а, вр. чл. 304 

ал. 1 от НК и чл. 

343б, ал. 1 от НК 

Образувано 

на 

21.12.2022 г. 

и към 

момента 

няма 

насрочване. 

 

Районен съд – 

Харманли 

 

НОХД № 372/2021 г. П. И. К. държавен 

служител от състава 

на МВР 

чл. 311, ал. 1 предл. 

1-во от НК 

12.10.2022 

31.10.2022 

30.11.2022 

18.01.2023 

 

Районен съд – 

Харманли 

НОХД № 438/2022 г. Н. И. Т. (предложил 

и дал различни 

парични суми на 

физически лица 

чл. 167, ал. 2 вр. чл. 

26, ал. 1 от НК 

27.10.2022 

09.12.2022 

23.11.2022 

30.01.2023 
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(избиратели) с цел да 

бъдат склонени да 

упражнят правото си 

на глас в полза на 

определена 

политическа партия 

в проведените на 

04.04.2021 г. избори 

за Народно 

събрание) 

 

 

Районен съд – 

Харманли 

НОХД № 511/2022 г. П. А. Р. 

А. П. А. 

Б. А. М. 

Д. Х. П. 

(и четиримата 

подсъдими 

предложили и дали 

различни парични 

суми на физически 

лица (избиратели) с 

цел склоняване 

упражняване 

избирателното право 

в полза на определен 

кандидат на 

проведените на 

27.10.2019 г. избори 

за общински 

съветници и 

кметове) 

 

чл.167, ал. 2 вр. чл. 

26, ал. 1 от НК и чл. 

167, ал. 4 вр. ал. 2 вр. 

чл. 26, ал. 1 от НК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2022 

11.01.2023 

 

Окръжен съд – 

Пазарджик 

НОХД № 535/ 2022 О. М. А. Ф., лекар 

хирург в МБЛ гр. В. 

 

Чл.225в, ал.1 във вр. 

чл.312, ал.1 НК 

07.12.2022 

11.01.2022 

 

Окръжен съд – НОХД № 670/ 2022 М. М. Н. безработен Чл.304а НК  Присъда № 36/15.12.2022 
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Пазарджик 

 

признава подсъдимия за виновен. 

На основание чл. 304а, във вр. с 

чл. 304, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 

58а, ал. 1 от НК и във вр. с чл. 36 

от НК и чл. 54 от НК, във вр. с 

чл. 373, ал. 2 от НПК, го осъжда 

на „лишаване от свобода“ за срок 

от шест месеца и „глоба“ в 

размер на 400 лв., платима в 

полза на държавата по бюджета 

на съдебната власт по сметка на 

Окръжен съд – Пазарджик. На 

основание чл. 66, ал. 1 от НК 

отлага изпълнението на 

наказанието „лишаване от 

свобода“ за изпитателен срок от 

три години, считано от влизане 

на присъдата в сила.  

РС – Панагюрище 

 

НОХД № 80/ 2022 М. К. Г. – главен 

счетоводител в „Р.К. 

– П“ ООД 

Чл.201, вр. чл. 26, 

ал.1 НК 

 Присъда № 10/09.11.2022 г. 

признава подсъдимата за виновна 

в престъпление по чл. 201, във 

вр. с чл. 26, ал.1 от НК, поради 

което и на посоченото основание 

и при условията на чл. 58а, ал. 4 

от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, 

б. „б” от НК и във вр. с чл.42а, 

ал.2, т.1 и т.2 от НК я осъжда на 

наказание пробация с 

пробационни мерки: 

задължителна регистрация по 

настоящ адрес при периодичност 

на явяване два пъти седмично за 

срок от десет месеца и 

задължителни периодични срещи 

с пробационен служител за срок 

от десет месеца. 
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Районен съд –

Пазарджик 

НОХД 374/2022 Ц. Г. Р., регионален 

мениджър в А. ООД 

Чл.202, ал.2, т.1, вр. 

чл. 26, ал.1 от НК 

 С протоколно определение от 

30.11.2022 г. прекратява 

съдебното производство и връща 

на прокурора. 

Районен съд – 

Пазарджик 

НОХД 979/2022 М. И. М. и М. Х. С., 

председател на ЗК 

"Е" с. Щ. 

Чл.201, ал.1 вр. 

Чл.26, ал.1 НК / 

Чл.202, ал.2, т.1, вр. 

чл. 26, ал.1 от НК 

25.01.2023   

Районен съд – 

Пазарджик 

НОХД 1619/2022 С. Д. С., касиер в 

„М.к.“ ЕООД, С. 

Чл.201 вр. чл.26, ал.1 

НК 

16.01.2023   

Районен съд – 

Пазарджик 

НОХД 1828/2022 В. Ц. К. – старши 

инспектор по 

осигуряването, 

сектор „К.Р. на 

ДОО“, отдел 

„К.П.К.“ в ТП на 

НОИ – гр. П. 

 

Чл.310 ал.1 вр. с 

чл.309 ал.1 вр. с 

чл.26 ал.1 вр. чл.55 

ал.1 т.2 б. „б“ от НК 

 Прекратено по споразумение  

299/19.12.2022 г. Наказание: 

пробация включваща следните 

мерки за контрол и въздействие: 

задължителна регистрация по 

настоящ адрес 

за срок от една година при 

честота на явяване за подпис два 

пъти 

седмично и задължителни 

периодични срещи с 

пробационен служител за срок от 

една година. 

Районен съд –

Пазарджик 

НОХД 1861/2022 А. Х. И.  – 

упълномощен 

представител на 

„Г.Л. 1“ ЕООД – гр. 

П. 

 

Чл.310 ал.1 

предложение 2, вр. с 

чл.309 ал.1 вр. с 

чл.55 ал.1 т.2, б.“б“ 

от НК 

 Прекратено по споразумение 

306/23.12.2022 г. Наказание: 

пробация включваща следните 

мерки за контрол и въздействие: 

Задължителна 

регистрация по настоящ адрес за 

срок от шест месеца при честота 

на 

явяване за подпис два пъти 

седмично и Задължителни 

периодични срещи с 

пробационен служител за срок от 

шест месеца. 



16 

Окръжен съд – 

Стара Загора 

НОХД 653/2022 К. Р. И. – 

длъжностно  лице – 

„консултант 

клиенти“ към “У. К. 

Б.“ АД 

чл.203 ал.1, във вр. с 

чл.202 ал.1 т.1, във 

вр. с чл.201 във вр. с 

чл.309 ал.1,във вр. с 

чл.26 ал.1 от НК. 

 С протоколно определение от 

24.10.2022 г. – Прекратява 

съдебното производство и 

изпраща същото по 

компетентност на РС – Раднево. 

Окръжен съд –  

Стара Загора 

НОХД 698/2022 П. Г. Д. – работник в 

консервна фабрика 

Чл.304а, чл.304, ал.1 

НК 

 Присъда 36/10.11.2022 г. 

На основание чл.304а във вр. с 

чл.304, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, 

т.2, б.“б“ от НК осъжда 

подсъдимия на пробация. 

Окръжен съд – 

Стара Загора 

НОХД 995/2022 Б. М. П. – 

безработен 

Чл.304а, чл.304, ал.1 

НК 

 Присъда 40/25.11.2022 г. 

На основание чл.304а във вр. с 

чл.304, ал.1 във вр. с чл.58, 

ал.1,НК осъжда подсъдимия на 4 

месеца лишаване от свобода с 

изпитателен срок от 3 години и 

200.00 лв. глоба. 

Окръжен съд – 

Стара Загора 

НОХД 1125/2022 Ж. И. С. – 

международен 

шофьор 

Чл.304а, чл.304, ал.1 

НК 

Образувано 

на 

20.12.2022 г. 

Не е 

насрочено. 

 

Окръжен съд - 

Смолян 

НОХД № 18/2018 С.А.К. – управител 

на „С.Н. 98“ ООД –

гр. Н. 

чл.219, ал. 3, във вр. 

с ал. 1 НК и чл. 255, 

ал. 3, във вр. с ал. 1, 

т. 1, във вр. с чл. 26, 

ал. 1 НК 

09.01.2023 г.  

Окръжен съд - 

Смолян 

НОХД № 94/2021 А.С.Д. – управител 

на „Б. и к. д. – Н.“ 

ЕООД – гр. Н 

чл.219, ал.3 НК  Присъда № 14/01.12.2022 г. 

Признава подс. за виновен 

поради което и на осн. чл.219, 

ал.1 и чл.54 от НК му налага 

наказание „лишаване от свобода“ 

за срок от една година и шест 

месеца и „глоба в размер на 

1000.00лв., като на осн. чл.304 от 

НПК го оправдава по 
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първоначалното обвинение по 

чл. 219, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. 

чл. 26, ал. 1 от НК. 

Признава подс. за виновен 

поради което и на осн. чл. 201, 

вр. чл. 26, ал. 1 и чл.54 от НК му 

налага наказание „лишаване от 

свобода“ за срок от една година, 

като на осн. чл.304 от НПК го 

оправдава за периода от 

10.06.2013г. до 09.07.2013г. На 

осн. чл.23, ал.1 от НК налага 

едно общо наказание, измежду 

наложените наказания, като 

налага най-тежкото от тях, а 

именно - „лишаване от свобода“ 

за срок една година и шест 

месеца. 

На осн. чл.66, ал.1 от НК отлага 

изпълнението на така 

наложеното наказание „лишаване 

от свобода“ с изпитателен срок 

от три години, считано от 

влизане в сила на присъдата. На 

осн. чл.23, ал.3 от НК 

присъединява към наказанието 

„лишаване от свобода“ 

наказанието „глоба“ в размер на 

1000.00лв. 

ОС – Смолян НОХД № 27/2022 Т. Н. П. – 

председател на 

Горовладелска 

производителна 

кооперация „Х“  

чл. 220, ал. 1, във 

връзка с чл. 26, ал. 1 

от НК 

 Присъда № 15/06.12.2022 г. 

Признава подсъдимия за 

невинен. 

На основание чл. 304 от НПК 

оправдава подсъдимия по 

повдигнатото обвинение за 

извършено престъпление по чл. 
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220 ал. 1 от НК във връзка с чл. 

26 ал. 1 от НК 

ОС – Смолян НОХД № 134/2022 г. А. Р. Р. – управител 

на търговско 

дружество „В.“ ООД 

чл.219, ал. 4, вр. ал. 

3, вр. ал.1 от НК 

17.01.2023 г.  

 

 

 


