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Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления  

(мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от  Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките 

на Механизма за сътрудничество и оценка) 

 

Дата на заседание/дело/докладчик/състав/подсъдими/предмет Резултат 

07.07.2017 год. – НОХД 1126/2014 год.,І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими: 

- Пламен Ганев – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, 
ал.4, вр. ал.1 от НК 
 
- Ердинч Хаджиев – по чл.321, ал.6 от НК; по  чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, 
ал.2 вр. ал.1 от НК 
 
- Костадин Костадинов – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. 
чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК 
 

 

05.06.2017 год. – НОХД 1745/2015 год., ХІІІ състав, докладчик съдия Пламен Евгениев с подсъдими: 

- Христо Василев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.213а, ал.3, т.2, вр. 
ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. чл.142, ал.2, т.8 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.3, т.2, вр. ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. чл.142, 
ал.2, т.8 от НК; по чл.304б, ал.1 от НК 
 
 - Станка Върбанова – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. 
чл.142, ал.2, т.8 от НК 
 
- Борис Маринов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Тома Илиев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 
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- Златко Танев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. чл.142, 

ал.2, т.8 от НК 

08.06.2017 год. – НОХД 1497/2015 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими: 

- Петър Петров – 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 НК 
 
- Станислав Марков – 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 
 
- Валентин Христов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Любен Мерджанов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

21.06.2017 год. – НОХД 599/2016 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими: 

- Ангел Димитров – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. чл.321, ал.1, 
т.1 от НК 
 
- Деян Славов – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. чл.321, ал.1, т.1 
от НК 
 
- Динко Динев – по чл.304, ал.1 от НК 

- Георги Апостолов – по чл.301, пр.2 вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Николай Василев – по чл.301, пр.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Стоян Михов – по чл.304, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Георги Георгиев – по чл.301, ал.1, пр.2, 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 
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- Любен Мерджанов – по чл.301, ал.1, пр.2, 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 
 
- Стоян Стоянов – по чл.301, ал.1, пр.2, 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 

07.06.2017 год. – НОХД 813/2016 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими: 

- Димитрина Рангелова – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. 
чл.26, ал.1 от НК 
 
- Мария Жекова – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, 
ал.1 от НК 
 
- Нели Канева – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 
от НК 
 
- Надежда Тодорова – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. 
чл.26, ал.1 от НК 
 

 

20.06.2017 год. – НОХД 2980/2016 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими: 

- Нидал Абдо - за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК; 

- Алдин Найденов - за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК; 

- Данаил Александров - за престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК и чл. 280, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 
5 вр. с ал. 1 вр. с чл. 18, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 НК  

- Георги Филев - за престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК и чл. 280, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 вр. с 

ал. 1 вр. с чл. 18, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 4 НК 

 

НОХД 3123/2016 год., V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева с подсъдими: 

- Антон Христов - по чл.321 ал.6 от НК, по чл.270,ал.1 от НК и по чл.280, ал.2, т.З, т.4 и т.5, вр.ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. 

31.05.2017 год. – 

присъда 
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чл.18, ал.1 отНК. 

- Пламен Станков - по чл.321 ал.6 от НК и по чл. 280, ал.2, т.З, т.4 и т.5. вр.ал.1, вр.чл.20,ал.2,вр.чл.18,ал.1 от НК 

- Антон Христов – три 

години „Лишаване от 

свобода“ с пет 

години изпитателен 

срок и 2 500 лв. глоба 

- Пламен Станков - 

три години 

„Лишаване от 

свобода“ с пет 

години изпитателен 

срок и 2 000 лв. глоба 

02.06.2017 год. – НОХД 3461/2016 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими: 

- Младен Милков - 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. 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; 

-  Мария Тръвнева - 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; 

 - Полина Тръвнева - 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; 

-  Ценка Георгиева - 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 и пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 26, 
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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; 

- Николай Николов - 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; 

- Красимир Ченев - 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; 

- Пламен Чангов - 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; 

- Валентина Елкенева - по чл. 282, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; 

- Петър Петров - по чл. 282, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; 

- Колю Колев Милков -по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5 от НК;  

20.06.2017 год. – НОХД 3547/2016 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими: 

- Александър Ведър – по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, 

т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.282, ал.4 вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1, пр.2 от НК 

- Георги Страшников – по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по по чл.321, ал.3, пр.1, и 

пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 от НК 

- Никола Тасев – по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 

от НК 

- Атанас Атанасов – по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК 
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- Янко Атанасов - по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК;по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. 

ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК 

-  Стоян Кузманов – по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК;по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, 

вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК 

-  Данаил Делев -по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. 

ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК 

- Тишка Танкова – по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК 

- Никола Такшаров – по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, 

т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 от НК 

- Христо Деспов – по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, 

т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 от НК 

 

 

 


