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

свързани с корупционно поведение и практики, четвърто тримесечие на 2022 г. 

 

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

 

Съд Дело № Подсъдим/и 

(длъжност) 

 

Правна 

квалификация на 

деянието 

Дата на насрочено 

заседание 

Резултат 

 САС ВНОХД № 985/        

15.09.2022 

Р. С. О. – управляващ 

правата на 

дружеството като 

едноличен 

собственик  на 

„Мини Бобов дол“ 

ЕАД  

чл.219, ал.4,вр. ал.3, 

вр., ал. 1 НК 

 

 

 

 

 

22.11.2022 г. Обявено за решаване. 

  

А .Г. Я. – зам.- 

министър на 

икономиката и 

енергетиката      

чл. 219, ал. 4, вр. Ал. 

3, вр. ал. 2 НК 

 

 

  

  

П. С. Е. – член на 

Съвета на 

директорите и 

изпълнителен 

директор на „Мини 

бобов дол“ ЕАД 

чл.219, ал.4,вр. ал.3, 

вр., ал. 1 НК 

 

 

 

 

  

 САС ВНОХД № 853/   

08.10.2022 

Р. Ч. – съдия 

 

 

чл. 282, ал.2,вр. ал. 1 

НК, чл.311, ал.2 

 

24.11.2022 г. Присъда № 

19/24.11.2022 – чака 

мотиви. 

САС ВНОХД № 830/                 

08.08.2022 

Р. П. Б. – прокурор в 

Р. прокуратура – 

Благоевград 

чл.287 а НК; ЧЛ. 288 

НК 

13.12.2022 г. Присъда 

 № 24/13.12.2022 г. – 

чака мотиви. 

СГС – СНС закрит 1497/2015 П. П. – директор на 

ИА „АА“ 

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.302, т.1 и т.2, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.293, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

07.02.2023  
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С. М. – служител в 

ИА „ АА“  

 

 

 

 

 

В. Х.  

 

Л. М.  

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.302, т.1 и т.2, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 537/2017 Ц. Ц. – изп. директор 

на ИА „АА“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. В.  

 

П. А.  

 

 

Е. И.  

 

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по чл.302, 

т.1, вр. чл.301, ал.1 от 

НК; по чл.302, т.1, вр. 

чл.301, ал.1 от НК; по 

чл.302, т.1, вр. чл.301, 

ал.1 от НК; по чл.302, 

т.1, вр. чл.301, ал.1 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.2, т.3 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.2, т.3 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

т.1, вр. чл.301, ал.1 от 

19.01.2023  
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В. Г.  

 

 

 

С. Х.  

 

 

 

Ц. Д.  

 

Ц. Д.  

НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

т.1, вр. чл.301, ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 2209/2017 Ц. В. – изп. директор 

на банка 

 

 

А. П. – служител в 

банката 

 

 

И. З. – служител в 

банката 

 

 

 

Г. Х. . – служител в 

банката 

 

Г. З. – служител в 

банката 

 

 

Е. С. – служител в 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр.ал.1 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

07.02.2023  
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банката 

 

 

Е. И. – служител в 

банката 

 

 

Р. С. – служител в 

банката 

 

 

С. Г. – служител в 

банката 

 

 

С. В. – служител в 

банката 

 

 

М. Г. – служител в 

банката 

 

 

К. Х. – служител в 

банката 

 

 

М. П. – служител в 

банката 

 

 

М. Д. – служител в 

банката 

 

 

Б. Т. – служител в 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 
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банката 

 

 

Ц. Г. – подуправител 

на БНБ 

 

Р. С. – подуправител 

на БНБ 

 

С. Д. – служител в 

БНБ 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.282 от НК 

 

 

по чл.282 от НК 

 

 

по чл.282 от НК 

СГС – СНС закрит НОХД 896/2018 А. З. – зам.-кмет на 

община 

по чл.302, т.1 и т.4, 

б.“а“, вр. чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

26.01.2023  

СГС – СНС закрит НОХД 1479/2019 Д. А. – депутат 

 

 

 

 

В. Ч. 

 

 

М. П.  

по чл.304б, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК;  

 

по чл.304б, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4 от НК; 

 

по чл.304б, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4 от НК; 

спряно  

СГС – СНС закрит НОХД 1892/2019 И. И. – председател 

на районен съд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по чл.311, ал.1 от НК; 

по чл. 311, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл. 311, ал.1, вр. чл.26, 

ал.1 от НК; по чл.282, 

ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.282, ал.3, вр. 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.302, т.1, б.“б“, вр. 

02.02.3023  
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Е. И.  

чл.301, ал.3, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.212, ал.5, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.311, ал.1, вр. чл.20, 

ал.3, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.212, ал.4, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.3, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.316, вр. чл.311, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит НОХД 2634/2020 П. Х. – председател 

на ДАБЧ 

 

 

 

 

 

 

 

К. Т. – гл. секретар 

на ДАБЧ 

 

 

 

 

 

 

М. С. 

 

П. Д.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по чл.302, 

т.1, вр. чл.301, ал.1, 

пр. 1 и пр.2, вр. чл. 26, 

ал.1 от НК; по 

чл.304б, ал.1, пр. 1 и 

пр.2, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.304б, ал.1, пр. 1 и 

пр.2, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.253, ал.4, 

вр. ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

24.01.2023  
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СГС – СНС закрит НОХД 3542/2020 А. Б. – кмет на 

община 

по чл.203, ал.1, вр. 

чл.201, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.201 от 

НК; по чл.282, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК 

16.11.2022 Присъда: 

Оправдан. 

СГС – СНС закрит НОХД 605/2021 М. И. – кмет на 

община 

 

 

 

 

А. Л. – служител в 

общината 

 

 

 

Д. М. – зам.-кмет на 

община 

 

 

 

 

М. М. – управител на 

фирма 

по чл.203, ал.1, вр. 

чл.202, ал.1, т.1, вр. 

чл.201, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК 

 

 по чл.203, ал.1, вр. 

чл.201, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК 

 

по чл.203, ал.1, вр. 

чл.202, ал.1, т.1, вр. 

чл.201, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК 

 

по чл.203, ал.1, вр. 

чл.202, ал.1, т.1, вр. 

чл.201, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК 

01.02.2023  

СГС – СНС закрит НОХД 881/2021 М. Р. – кмет на 

община 

 

 

 

Я. М. – и. д. кмет на 

общината 

 

по чл.219, ал.3, вр. 

ал.2, вр. ал.1, вр. чл.2, 

ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.282, ал.2, пр.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.25, ал.1 от НК 

07.02.2023  
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С. М. – служител в 

община 

 

по чл.311, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит НОХД 1206/2021 Н. С. – кмет на 

община 

по чл.219, ал.3, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

20.01.2023  

СГС – СНС закрит НОХД 2369/2021 Н. Д. – министър 

 

 

 

С. К. – и. д. кмет на 

община 

по чл.219, ал.4, вр. 

ал.3, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.282, ал.2, вр. 

ал.1 от НК 

27.01.2023  

СГС – СНС закрит НОХД 2639/2021 Р. М. – кмет на 

община 

по чл.219, ал.4, вр. 

ал.3, вр. ал.1 от НК 

25.10.2023 Присъда: 

Оправдан 

СГС НОХД 234/2022 Л. Л. – председател 

на УС на АПИ 

А. А. – служител в 

АПИ 

чл. 219, ал.4 07.02.2023   

 

СГС НОХД 2528/2022 

С. Ч. – изпълнителен 

директор на ДП 

„ФЗД“ 

чл. 219 ал. 3 НК  12.10.2022 ПРЕКРАТЯВА 

съдебното 

производство и 

ВРЪЩА делото на 

СГП. 

 

 

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

 

Съд Дело № Подсъдим/и 

(длъжност) 

 

Правна 

квалификация на 

деянието 

Дата на насрочено 

заседание 

Резултат 

САС 
ВНОХД   № 1274/ 

19.11.2020 

П.С.К. – брокер 

фирма „Бокавро“ 
Чл. 256, ал. 2 НК 

04.11.2022 Решение № 

368/01.12.2022 г.    

Потвърждава присъда 

на СГС. 

САС ВНОХД № 509/      

10.05.2021 

Я. Г. Г. –

НЕПОСОЧЕНО 

Чл. 203, ал.3 и чл. 

339,ал.1 НК 

02.11.2022 г. Обявено за решаване. 
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  И. Б. И. – 

НЕПОСОЧЕНО 
Чл. 203, ал.3 НК 

  

  Е. Н. К. – 

НЕПОСОЧЕНО 
Чл. 203, ал.3 НК 

  

САС ВНОХД № 611/    

16.06.2022 

И. Г. М. – старши 

полицай в 04 група, 

04 Сектор „ Охрана 

на общ. ред и 

оперативни обекти“, 

Отдел „Охранителна 

полиция“ СДВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 282, ал. 1 НК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2022 г. Присъда № 

20/29.11.2022 г.  

ОТМЕНЯ присъда № 

260055, постановена 

на 26.11.2020 г. от 

Софийски градски 

съд, НО, 28-ми състав 

по НОХД № 

1245/2020 г., и вместо 

нея ПОСТАНОВЯВА  

ПРИЗНАВА подс. И. 

Г. М., роден на ……... 

в гр. Пловдив, живущ 

в гр. София, …….., 

българин, български 

гражданин, с висше 

образование, 

разведен, неосъждан, 

работещ в 

Охранителна полиция 

– СДВР, ЕГН ………, 

ЗА ВИНОВЕН в това, 

че на 11.11.2018 г. 

около 09,45 ч. в гр. 

София, бул. “Никола 

Вапцаров“, в близост 

до входа на тенис-

кортове „Малееви“, 

като длъжностно 

лице, полицейски 

орган – старши 

полицай в група 04, 
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сектор „Охрана на 1 

обществения ред и 

оперативни обекти“ 

към отдел 

„Охранителна 

полиция“ – СДВР 

(съгласно Заповед № 

513з-

1259/23.02.2017 г.) не 

изпълнил служебните 

си задължения, 

предвидени в чл.82 

ал.1 от ЗМВР, като не 

е съставил протокол 

за извършена 

проверка на МПС с 

рег. № СА 2796 НМ 

по реда на чл.81 ал.3 

вр.ал.2 т.1 от ЗМВР за 

констатирани 

нарушения на ЗДвП 

(неправилно 

извършване на завой и 

управление от страна 

на А. М. на 

л.а.“Нисан“ с рег. № 

СА 2796 НМ без 

валидно сключена 

застраховка 

„гражданска 

отговорност“ съгласно 

чл.483 ал.1 т.1 от КЗ), 

с цел да набави за 

себе си имотна облага 

(да бъде „почерпен“ 

от страна на А. М.), 
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поради което и на 

основание чл.282 ал.1 

от НК във връзка с 

чл.54 от НК го 

ОСЪЖДА на 

наказание лишаване 

от свобода за срок от 

1 (една) година, като 

на осн.чл.66 ал.1 от 

НК отлага 

изтърпяването на 

наказанието с 

изпитателен срок от 3 

(три) години, считано 

от влизане на 

присъдата в сила. На 

осн.чл.37 ал.1 т.6 от 

НК лишава подс. И. Г. 

М. със снета 

самоличност от право 

да заема държавна 

длъжност в системата 

на МВР за срок от 3 

(три) години. 

Признава подс. И. Г. 

М. със снета 

самоличност, за 

НЕВИНОВЕН в това, 

при извършване на 

гореописаното 

престъпление да не е 

изпълнил и 

задължение по чл.9 от 

Заповед № 513з-

5914/19.08.2015 г. на 

директора на СДВР – 
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да изготви докладна 

записка за 

констатирано 

нарушение на ЗДвП, 

както и да е извършил 

престъплението по 

чл.282 от НК във 

връзка с извършено от 

свидетеля А.М. 

нарушение на 

обществения ред, 

поради което и на 

осн.чл.304 от НПК го 

ОПРАВДАВА по тези 

обвинения. Присъдата 

подлежи на обжалване 

или протест в 15-

дневен срок от днес. 

 САС ВНОХД № 701/ 

11 .07.2022 

С. Д. Б. 

полицейски 

инспектор V степен в 

група „Териториална 

полиция- Младост“ 

на сектор 

„Охранителна 

полиция“ към 7  РУ 

на на СДВР. 

Чл. 302 НК 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2022 г Решение 

381/08.12.2022 г.    

Потвърждава присъда 

на СГС. 

САС ВНОХД № 728/ 

08.07.2022 

А. Е. М.                

управител на ЕТ 

„АЕМ Солар 

Енерджи“ гр. Трън 

 

Чл.254, ал.1 

 

 

 

 

23.11.2022 г. Решение 

378/07.12.2022 г.    

Потвърждава 

оправдателна присъда 

на ПОС. 

 САС ВНОХД № 1001/     

21.09.2022 

П. Й. Б.                

длъжностно лице – 

банков служител в 

ОББ АД, клон 

Чл. 203 НК 

 

 

 

15.11.2022 Г. Обявено за решаване. 
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„Мария Луиза“ – 

София и клон 

„Оборище“ – София 

 

 

 

 САС ВНОХД № 1004/  

21.09.2022 

С. С. И. 

следовател в 

Окръжен следствен 

отдел при ОП – 

Силистра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 283 НК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2022 г. Решение № 

390/15.12.2022 г. 

ПОТВЪРЖДАВА 

присъда от 22.06.2022 

г. по НОХД № 3830 

по описа за 2021 г. на 

Специализирания 

наказателен съд 

(закрит). 

РЕШЕНИЕТО 

подлежи на обжалване 

и протестиране пред 

ВКС в РБ в 15-дневен 

срок от получаване на 

съобщението за 

изготвянето му. 

 САС ВНОХД № 1064/   

07.10.2022 

Г. В. В. – 

НЕПОСОЧЕНО 
Чл. 304 а 

14.02.2023 г. 

 

 

СГС – СНС закрит 3461/2016 М. М.  

 

 

 

М. Т.  

 

 

 

П. Т.  

 

 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 

последно, т. 1, вр. ал. 

1, пр. 2 /ред. ДВ, бр. 

92/2002 г./, вр. чл. 93, 

т. 1, б. А и т. 20 /ред. 

ДВ., бр. 92 от 2002 г./ 

от НК; по чл. 255, ал. 

3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2, 

т. 3, пр. 1, т. 5, пр. 2, т. 

6, вр. чл. 20, ал. 2 и ал. 

3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, 

ал. 1 от НК; по чл. 

12.01.2023 

26.01.2023 
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Ц. Г. – началник 

отдел НАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. Ч.  

 

 

 

256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, 

вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 

255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 

20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. 

чл. 26, ал. 1 от НК; по 

чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, 

вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 

2, вр. ал. 2, пр. 5, вр. 

ал. 1, пр. 1 от НК; 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 

последно, т. 2, вр. ал. 

2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 

г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А 

и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 

от 2002 г./ от НК; по 

чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, 

т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, 

ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК; 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 

последно, т. 2, вр. ал. 

2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 

г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А 

и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 

от 2002 г./ от НК; по 

чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, 

т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, 

ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК; 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 

последно, т. 2, вр. ал. 

2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 

г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А 
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П. Ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Е.  

 

 

 

 

 

 

и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 

от 2002 г./ от НК; по 

чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, 

пр. 1 и пр. 2, вр. ал. 1, 

пр. 1, пр. 2 и пр. 3, вр. 

чл. 26, ал. 1 от НК; по 

чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 

и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. 

чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. 

чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, 

вр. чл. 26, ал. 1 от НК; 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 

последно, т. 2, вр. ал. 

2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 

г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А 

и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 

от 2002 г./ от НК; по 

чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, 

пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, 

вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 

1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК; по чл. 256, ал. 2, 

пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, 

пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, 

пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, 

вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 

1 от НК; 

 

по чл. 282, ал. 3, вр. 

ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, 

пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, 

вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 

1 от НК; по чл. 256, 

ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. 

ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, 
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П. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. М.  

ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, 

ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК; 

 

по чл. 282, ал. 3, вр. 

ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, 

пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, 

вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 

1 от НК; по чл. 256, 

ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. 

ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, 

ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, 

ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК; 

по чл. 282, ал. 1, пр. 2, 

вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 

1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК; 

 

по чл. 282, ал. 1, пр. 2, 

вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 

1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК; 

 

по чл. 253, ал. 5, вр. 

ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 

1, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5 

от НК  

СГС – СНС закрит 2890/2019 В. В. 

 

 

 

В. Д.  

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр. ал.1, пр.2 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

13.02.2023  
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Д. П. – служител в 

НАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. Д. – служител в 

НАП 

 

 

 

 

И. П.  

 

 

 

 

 

 

 

И. И.  

 

 

 

 

 

 

 

К. Б.  

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 

б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.311, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.304б, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 

б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал. от НК; по 

чл.311, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 

б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 
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Л. Д. – служител в 

НАП 

 

 

 

 

 

 

Л. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. С.  

 

 

 

 

 

 

 

М. Б.  

 

 

 

 

 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.311, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 

б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.304б, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.301, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 

б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 
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С. П.  

 

 

 

 

 

 

Х. А.  

 

 

 

 

 

Н. Б.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 

б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

 

по чл.311, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит 4015/2019 М. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. К. – служител в 

ДФ „Земеделие“ 

 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.5, вр. 

ал.2, вр. чл.20, ал.3, 

ал.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. ал.3 от 

НК; по чл.248а, ал.2, 

вр. чл.20, ал.3, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.248а, 

ал.2 от НК; по 

чл.248а, ал.5, вр. ал.2, 

вр. чл.26, ал.1, вр. ал.3 

от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.252, ал.1 от НК 

 

 

20.01.2023  
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К. Т. 

 

 

 

 

К. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Т.  

 

 

 

С. Е.  

 

 

 

 

Т. Й.  

 

 

 

 

М. П.  

 

 

 

 

 

 

К. Й.  

по чл.321, ал.6 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.5, вр. 

ал.2, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. ал.3 от НК; 

по чл.248а, ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.5, вр. 

ал.2, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. ал.3 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.5, вр. 

ал.2, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. ал.3 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.1 
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А. А.  

 

 

 

М. М. – служител в 

ДФ „Земеделие“ 

 

 

 

М. С. – служител в 

ДФ „Земеделие“ 

 

 

Г. К. – служител в 

ДФ „Земеделие“ 

 

 

К. К. – служител в 

ДФ „Земеделие“ 

от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.282, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.282, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.282, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.282, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит 570/2020 Д. Й.  

 

 

 

 

 

И. А.  

 

 

 

Д. К.  

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.1, 

пр.1 и т.4, б.“а“, вр. 

чл.301, ал.1 от НК  

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

01.11.2022 Присъда: 3 години 

лишаване от свобода, 

отложено с 

изпитателен срок от 5 

години; 

3 години лишаване от 

свобода, отложено с 

изпитателен срок от 5 

години; 

3 години лишаване от 

свобода, отложено с 

изпитателен срок от 5 

години; 

3 години лишаване от 
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Г. Р.  

 

 

 

А. А. 

 

 

 

Г. Т. – служител в 

Агенция „Митници“ 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.304а, пр.3, 

вр. чл.304, ал.1, пр.3 

от НК 

свобода, отложено с 

изпитателен срок от 5 

години; 

3 години лишаване от 

свобода, отложено с 

изпитателен срок от 5 

години; 

Оправдан. 

СГС НОХД 1450/2020 А. Ч. – управител на 

ЕООД 

чл.203, ал.1 НК 25.1.2023  

СГС – СНС закрит 1733/2020 И. П. – служител в 

ГД „Гранична 

полиция“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Д.  

 

 

 

 

 

 

З. И.  

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.281, ал.2, 

т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.302, т.1, б.“б“, вр. 

чл.301, ал.3, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.281, ал.2, 

т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.281, ал.2, 

т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, 

На 03.06.2021 г. 

съдът СПИРА 

производството по 

делото. Отправя 

преюдициално 

запитване до Съда 

на ЕС. 
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С. С.  

 

 

 

 

Х. Я.  

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.281, ал.2, 

т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.281, ал.2, 

т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.304а 

от НК 

СГС – СНС закрит 1960/2020 В. М. – ръководител 

катедра в 

университет 

 

 

 

 

 

А. Ц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Ф.  

 

 

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по чл.282, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.282, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.282, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.282, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.304б, ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.282, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

26.01.2023  
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А. М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Ц.  

 

 

 

 

 

 

 

С. Ц.  

от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.282, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.282, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.282, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.282, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.282, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.282, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит НОХД 2438/2020 А. Я. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

 

Б. Х. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

03.02.2023  
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Г. Г. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

 

Д. З. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

 

 

Д. Т. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

 

Е. Г. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

 

К. Я. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

 

Н. П. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

П. Д. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

Р. Д. – служител в 

ИА „АА“ 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 
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Р. М. – служител в 

ИА „АА“ 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

СГС – СНС закрит НОХД 2604/2020 Р. Р.  

 

 

 

 

И. П.  

по чл. 304, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.339, ал.1, 

алт. 2 НК 

 

по чл.304, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

25.01.2023  

СГС – СНС закрит 2696/2020 К. К.  

 

 

Б. Д.  

 

 

С. А.  

 

 

Н. М.  

 

 

П. Г.  

 

 

Г. К.  

 

 

Г. Т.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2 вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2 вр. ал.2 от НК 

01.02.2023  
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Д. Ю. – служител в 

ГД „ГП“ 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.301, ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит 3557/2020 Г. Ж. – служител на 

МВР 

 

 

 

 

К. Е. – служител на 

МВР 

 

 

 

 

Н. Г. – служител на 

МВР 

 

 

П. Г. – служител на 

МВР 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК 

01.02.2023  

СГС НОХД 4079/2020 Й.Д. – служител в 

МВР 

чл.302 НК 25.11.2022  Присъда: Осъден на 3 

г. лишаване от 

свобода.Наказанието 

е отложено по реда на 

чл. 66, ал. 1 НК. 

СГС – СНС закрит 369/2021 Б. К. – служител на 

МВР 

 

 

 

 

Ж. П. – служител на 

МВР 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1 и т.2, 

б.“б“, вр. чл.301, ал.3, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

и чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1 и т.2, 

08.03.2022 г.  

Спира 

производството по 

делото и отправя 

преюдициално 

запитване до Съда 

на ЕС. 
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 б.“б“, вр. чл.301, ал.3, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

и чл.20, ал.4 от НК 

СГС НОХД 1027/2021 
П. П. – изп. директор 

на  АД 

чл.220, ал.1 НК 

 

12.01.2023 
  

СГС – СНС закрит 1173/2021 Е. О. – служител на 

МВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. С. – служител на 

МВР 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.354а, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.302, т.1, 

пр.6, вр. чл.301, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК  

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.354а, ал.1, вр. 

чл.20, ал.4, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 

от НК; по чл.302, т.1, 

пр.6, вр. чл.301, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК;  

21.02.2023  

СГС НОХД 1221/2021 г. Д. Д. – служител в 

МВР 

 

Ц. М. – служител в 

МВР 

чл.302 НК 

 

 

чл. 302 НК 

26.01.2023   

СГС – СНС закрит 1783/2021 Н. Н.  

 

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.1 и 

пр.2 от НК; по чл.316, 

вр. чл.308, ал.2, пр.4, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.3, вр. ал.1 от НК; 

16.01.2023  
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А. Ц.  

по чл.212, ал.1, пр.2, 

вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 

от НК; по чл.202, ал.1, 

пр.2, вр. чл.201, вр. 

чл.2, ал.1, вр. чл.20, 

ал.3, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК; по 

чл.308, ал.3, т.2, вр. 

ал.2, пр.4, вр. ал.1 от 

НК 

СГС НОХД 3212/2021 И. Б. 

 

 

В. Б. 

чл. 253, 253б, чл. 255 - 

260 НК 

 

чл. 253, 253б, чл. 255 - 

260 НК 

30.01.2023   

СГС – СНС закрит 3455/2021 В. Г. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

 

Н. С. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

Е. М. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

А. Т. – служител в 

ИА „АА“ 

 

 

Д. Д. – служител в 

ИА „АА“ 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр. ал.1 от 

НК; по чл. 301, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

17.11.2022 Присъда: 

Всички подсъдими са 

признати за 

невиновни и са 

оправдани по 

повдигнатите им 

обвинения. 
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Г. М. – служител в 

ИА „АА“ 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

СГС НОХД 1512/2022 Г.П.С. чл.225б, чл. 224 НК 23.11.2022  ПРЕКРАТЯВА 

съдебното 

производство и 

ВРЪЩА на СГП за 

отстраняване на 

съществени 

процесуални 

нарушения. 

СГС НОХД 1848/2022 А. Ш. – служител в 

ЕООД 

чл.304а НК  06.10.2022 Присъда:  

Осъден на 1 г. 

лишаване от свобода.  

СГС НОХД 2104/2022 С. К. – служител в 

МВР 

 

Д. Ц. – служител в 

МВP 

чл. 294 ал.4 вр. ал.1 

НК 

 

чл. 302 НК 

23.01.2023   

СГС НОХД 2267/2022 Я. Я. – служител в 

НАП 

чл. 302 24.01.2023   

СГС НОХД 2454/2022 К. К. – пълномощник 

на управител на 

фирма 

чл. 256, ал.2 30.12.2022   

СГС НОХД 2545/2022 К. К. – управител  на 

ДКЦ   

чл. 201 НК 19.01.2023   

СГС 3037/2022 Ц. П.  

 

 

 

 

 

 

К. В.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.1, 

б.“а“, вр. чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

23.01.2023 г.  
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Д. Т.  

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

СГС 3062/2022 К. К. – служител в 

МВР 

 

 

 

 

 

Р. Т. – служител в 

МВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Н. – служител в 

МВР 

 

 

 

 

М. Д. – служител в 

МВР 

 

 

 

 

А. А. – служител в 

МВР 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.1 от НК; по чл.302, 

ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.302, ал.1, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

06.02.2023  
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С. С. – служител в 

МВР 

ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.302, ал.1, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.294, ал.4, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.294, ал.4, вр. ал.1 

от НК 

СГС НОХД 3182/2022 П. М. Н. – служител 

в МВР 

чл. 301, ал. 1, пр. 1 и 

нр. 2 от НК 

12.01.2023   

СГС НОХД 3229/2022 Я. Р. Д. – служител в 

Агенция „Митници“ 

 

чл. 219, ал.4, вр. ал.1, 

вр. чл. 26, ал.1 от НК 

29.11.2022  ПРЕКРАТЯВА 

съдебното 

производство и 

ВРЪЩА делото на 

СГП за отстраняване 

на съществени 

процесуални 

нарушения. 

СГС НОХД 3230/2022 М. К. М. – директор 

на детска градина 

чл. 282, ал.2, вр. ал. 1, 

вр. чл. 26, ал.1 от НК 

01.12.2022 ПРЕКРАТЯВА 

съдебното 

производство и  и 

ВРЪЩА делото на 

СГП за отстраняване 

на съществени 

процесуални 

нарушения.  

СГС НОХД 4182/2022 Р. А. М.  чл.304а НК 13.02.2023  

СГС НОХД 4210/2022 Н. А. М. – служител чл.282, ал. 2 - 5 НК 15.12.2022  ПРЕКРАТЯВА 
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в МВР съдебното 

производство и  и 

ВРЪЩА делото на 

СГП за отстраняване 

на съществени 

процесуални 

нарушения. 

СГС НОХД 4248/2022 Б. Т. – управител на 

ООД 

 

И. Х. – управител на 

ООД 

чл.220 НК 

 

 

чл. 220 НК 

24.01.2023  

СГС НОХД 4956/2022 Д. Л. П. – 

ликвидатор на ЕООД  

чл.219, ал. 1 от НК  15.12.2022 ПРЕКРАТЯВА 

съдебното 

производство и  и 

ВРЪЩА делото на 

СГП за отстраняване 

на съществени 

процесуални 

нарушения. 

СГС НОХД 5052/2022 С. С. З.  чл.167, ал.2 от НК 17.02.2023   

СГС НОХД 5684/2022 Л. А. Т. – н-к отдел  

в община 

чл.302, чл.283 НК    

СГС НОХД 5688/2022 З. Д. Ч. – 

счетоводител-касиер 

в институцията „О. 

на РБ“ 

чл.203, ал.2, чл.202, 

ал.2 НК 

21.01.2023   

Окръжен съд –

Благоевград 

34/2020  

16.01.2020  

Управител на 

„Фарма Петра“ 

чл.203,ал.1 вр.чл.202, 

ал.1 т.1 вр. с чл.201 

НК вр.чл.93 т.1, б.“б“ 

и чл.26, ал.1 НК и по 

чл.255, ал.3 вр. с ал.1 

т.2 вр. с чл.26, ал.1 НК 

вр. с чл.93, т.1 , б.“б“ 

от НК 

Насрочено за 

25.01.2023 г. 

 

Окръжен съд – 304/21      Управители на Чл. 253-253 б НК; Насрочено за  
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Благоевград  07.04.2021 „Калистрин и 

синове“ ООД 

255-260 НК 25.01.2023 г. 

Окръжен съд –

Благоевград 

874/22         

18.10.2022 

 321, ал.3, пр.2 и пр.3, 

алт. 10, т. 2, вр. с ал. 2 

от  НК 

Споразумение на 

27.10.2022 г. 

На основание чл. 321, 

ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 

10, т. 2, вр. с ал. 2 от 

НК на основание чл. 

381 и следващите от 

НПК и при условията 

на чл. 55, ал. 1, т. 1 от 

НК им  е наложено 

Наказание ,,Лишаване 

от свобода“ за срок от 

1 (една) година и 4 

(четири) 

месеца, чието 

изтърпяване е 

отложено на 

основание чл. 66, ал. 1 

от НК за 

срок от 3 (три) 

години. 

Окръжен съд –

Благоевград 

986/22         

14.11.2022 

Е. Х. – безработен 

С. К. – управител 

„Ерамакс“ ЕООД 

К. К. – безработен 

Ф. К. – шивашки цех 

А. Ш. – земеделски 

производител 

В. Ц. – безработен 

П. Ч. – безработен 

чл. 321 

ал. 3 np. 2 т. 2, вр. aл.2 

oт HК 

Насрочено за 

15.02.2023 г. 

 

Окръжен съд – 

Благоевград 

992/22        

16.11.2022 

П. С. чл. 321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт. 10, т. 2, вр. с 

ал. 2 от 

НК. 

Споразумение № 

57/23.11.2022 г. 

За извършеното от 

обвиняемия П. С. 

престъпление по чл. 

321, ал.3, пр.2 и пр.3, 

алт. 10, т. 2, вр. с ал. 2 

от НК на 
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основание чл.381 и 

следващите от НПК и 

при условията на чл. 

55 ал.1 т.1 от 

НК да му бъде 

наложено наказание 

,,Лишаване от 

свобода“ за срок от 1 

(една) година, при 

първоначален строг 

режим на 

изтърпяване. 

При изтърпяване на 

така определеното 

наказание ,,Лишаване 

от свобода“ за 

срок от 1 година да се 

приспадне времето, 

през което обв. П. С. е 

бил задържан по ДП№ 

26/2018 г. по описа на 

СБОП –Благоевград. 

Районен съд – 

Разлог 

342/17        

27.04.2017 

И. И. – управител на 

търговско дружество 

Чл. 202 ал.2 т.1 вр. Чл. 

201 НК, вр. Чл. 26 ал.1 

НК 

 

 

Насрочено за 

10.02.2023 г. 

  

Районен съд – 

Разлог 

811/18         

06.12.2018 

З. Ч. – директор на 

ТП „ДГС Разлог“ 

 Чл. 311 ал.1 НК Насрочено за 

31.01.2023 г. 

  

 

Районен съд – 

Разлог 

454/20         

18.09.2020 

А. К. – главен 

специалист 

„Образование“ при 

Община Банско и  

М. К. – старши 

специалист 

„счетоводител“ 

Чл. 201 длъжностно 

присвояване, чл.311 

ал.1, съставяне 

официален документ с 

неверни данни 

Насрочено за 

13.02.2023 г. 
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Районен съд – 

Разлог 

171/22       

01.04.2022  

А. И. – сервитьор в 

механа „Момини 

двори“ Банско 

Чл. 201 НК Насрочено за 

04.01.2023 г. 

 

Районен съд – 

Разлог 

172/22        

 01.04.2022 

К. К. – продавач-

консултант 

„Дуримекс“ ЕООД 

Банско 

Чл. 202 ал.1 т.1 НК, 

вр. с чл. 310 ал.1 НК, 

вр. с чл. 26 ал.1 НК 

Със споразумение 

на  11.10.2022 г. 

Лишаване от свобода 

за срок от 3 месеца и 

на основание чл. 66 

НК отложено за срок 

от 3 години 

изпитателен срок. 

Районен съд – 

Разлог 

196/22         

12.04.2022 

Р. И. – доставчик-

снабдител „А.Н.Н. – 

2“ ООД София 

Чл. 201, вр. с чл. 26 

ал.1 НК 

Присъда № 

26/05.12.2022 г. 

Решено по същество с 

присъда № 

26/05.12.2022 г. при 

съкратено съдебно 

следствие по 

чл.371,т.2 НПК. 

Наложено наказание 

„Лишаване от 

свобода“ в размер на 8 

месеца след намаляне 

с 1/3 от определеното 

наказание. На 

основание чл. 66, ал. 1 

от НК отложено за 

изпитателен срок от 3 

години.     

Районен съд – 

Разлог 

529/22         

21.10.2022 

К. М. – нотариус Чл. 311 ал.1 вр. с чл. 

26 ал.1 НК 

Споразумение № 

80/31.10.2022 

На 31.10.2022 г. 

делото е приключило 

със споразумение. 

Наложено наказание 

„Пробация“ при 

следните 

пробационни мерки: - 

Задължителна 

регистрация по 

настоящ адрес за срок 

от 10 (десет) месеца, с 
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периодичност на 

явяване и подписване 

пред пробационен 

служител или 

определено от него 

длъжностно лице два 

пъти седмично - на 

основание чл. 42а ал. 

2 т. 1 НК и  

задължителни 

периодични срещи с 

пробационен 

служител за срок от 

10 (десет) месеца, по 

график определен от 

служителя – на 

основание чл. 42а ал. 

2 т. 2 НК. 

Районен съд – 

Благоевград 

1777/20   

04.12.2020 

П. К. –  

младши полицейски 

инспектор в група 

„Териториална 

полиция“ на сектор 

„Охранителна 

полиция" към 02 РУ 

– Благоевград при 

ОД на МВР – Бл-д 

 чл. 311, ал.1 от НК и 

по чл. 294, ал.4 от 

НК,във връзка с ал.,1 

от НК 

Насрочено за 

23.01.2023 г.  

 

Районен съд –

Благоевград 

40/2021   

13.01.2021 

Д. С. – служител в 

ТД „Титан груп 

2015“ ЕООД 

Чл. 201 ал.1 НК Насрочено за 

30.01.2023 г. 

 

Софийски окръжен 

съд 

НОХД 379/2020 г. Л. Г. Ц. – оценител 

на недвижими имоти 

Чл.260 НК/  

ИД Код 1008805 

Представяне на 

невярно заключение 

от лицензиран 

оценител или одитор 

08.02.2023 г. Насрочено за 

разглеждане в 

съдебно заседание 
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 НОХД 75/2019 г. Н. И. С. – ЧСИ Чл.282 НК/  

ИД Код 1009400 

Престъпление по 

служба 

 Присъда –  

06.04.2021 г. 

Мотиви – 

25.05.2021 г. 

КОС НОХД 

20221500200651/  

05.12.2022 г. 

М. Д. Д. и  

ЕТ и собственик и 

управител на 

ДМ „КОНСУЛТИНГ 

ХАУС“ ЕООД 

Престъпления по 

служба – чл. 282 - 

283б НК 

09.12.22 г. с 

разпореждане на 

отвод.  

Предстои избор на 

нов докладчик. 

 

  М. А.Г. 

ЧСИ към СГС  

  

ОС – Монтана 

 

 

 

 

 

 

НОХД 4/   

08.01.2021 

 

 

 

 

 

М. М. З. – 

съдружник и 

пълномощник в 

търговско дружество 

 

 

 

чл.202, ал.2, т.1, вр. с 

чл.201, вр. с чл.26, 

ал.1 от НК и по 

чл.253, ал.4, вр. с ал.3, 

т.2 и т.3, вр с ал.1 от 

НК 

 

 

Насрочено о.с.з. за 

07.02.2023 г. 

 

 

 

 

 

РС – Монтана 

 

 

 

 

 

НОХД № 

1128/01.10.2021 

 

 

 

 

Т. М. В. –

председател на НЧ 

„Събуждане – 

1922 г.“, с. Стубел, 

обл. Монтана 

 

Чл.202 ал.1, т.1, вр. с 

чл.201, ал.1, вр. с 

чл.26, ал.1 НК 

 

 

 

 

Присъда № 37 от 

21.11.2022 г. 

Признат за невиновен 

и оправдан. 

 

РС – Монтана 

НОХД № 57/19.01.2022 

 

 

 

 

 

К. А. М. – търговски 

консултант в 

магазин в гр. 

Монтана към 

Мобилтел ЕАД /А1 

България ЕАД 

чл.310 ал.1 вр. чл.309 

ал.1 вр. чл.26 ал.1 НК 

 

 

 

 

 

Насрочено за 

22.02.2023 г. 

 

 

 

 

РС – Лом 

 

 

 

 

 

НОХД № 

483/15.11.2022 

 

 

 

 

Н. Т. К. – безработен 

И. П. С. – безработен 

 

 

 

 

чл. 167, ал. 3 във вр. с 

чл. 26, ал.1 вр. с чл. 

20, ал. 2, вр. ал. 1 от 

НК, при условията на 

чл. 55, ал. 1, т. 1 НК 

 

 

Споразумение № 133 

от 18.11.2022 

 ОПРЕДЕЛЯ 

наказание „ШЕСТ 

МЕСЕЦА 

ЛИШАВАНЕ ОТ 
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СВОБОДА“, като на 

основание чл. 66, ал. 1 

от НК, изпълнението 

на така определеното 

наказание СЕ 

ОТЛАГА с 

изпитателен срок от 

ТРИ ГОДИНИ. 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

 

                   СЪДЕБЕН СТАТИСТИК    

                   З. СТОЯНОВА 


