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
19.09.2018 год. – НОХД 1126/2014 год.,І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими:
- П. Г. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1 вр. чл.282, ал.31 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.4 вр. ал.1 от
НК
- Е. Х. – 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
- К. К. – 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
19.09.2018 год. – НОХД 1497/2015 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:
- П. П. – 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
- С. М. – 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
- В. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК
- Л. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК
25.09.2018 год. – НОХД 599/2016 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- А. Д. – 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
- Д. С. – 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
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Резултат

- Д. Д. – по чл.304, ал.1 от НК
- Г. А. – по чл.301, пр.2 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК
- Н. В. – по чл.301, пр.2 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК
- С. М. – по чл.304, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК
- Г. Г. – 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
- Л. М. – 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
- С. С. – 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
25.09.2018 год. – НОХД 813/2016 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- Д. Р. – 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
- М. Ж. – 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
- Н. К. – 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
- Н. Т. – 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
27.09.2018 год. – НОХД 3461/2016 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими:
- М. М. - 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;
- М. Т. - 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.
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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;
- П. Т. - 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;
- Ц. Г. - 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, 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;
- Н. Н. - 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;
- К. Ч. - 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;
- П. Ч. - 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;
- В. Е. - по чл. 282, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- П. П. - по чл. 282, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- К. М. -по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 2 вр. ал. 2, пр. 5 от НК;
11.09.2018г. – НОХД 537/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- Ц. Ц. – 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
- Т. В. – по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК
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- П. А. - по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Е. И. - по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1 вр. чл.301, ал.1 от НК;
- В. Г. - по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1 вр. чл.301, ал.1 от НК;
- С. Х. - по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Ц. Д. - по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Ц. Д. - по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК
18.09.2018 год. НОХД 2209/2017 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова, с подсъдими:
- Ц. В. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.1 вр.ал.1 от НК и по чл.203 от НК
- А. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- И. З. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Г. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Г. З. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Е. С. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Е. И. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Р. С. за - по чл. 321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- С. Г. - по чл. 321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- С. В. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
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- М. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- К. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- М. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- М. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Б. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Ц. Г. - по чл.282 от НК
- Р. С. - по чл.282 от НК
- С. Д. - по чл.282 от НК
04.10.2018 год. - НОХД 3766/2017 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с подсъдими:
-Д. М. – по чл.282, ал.2 вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Х. А. – по чл.219, ал.2 вр. Ал.1, вр. Чл.26, ал.1 от НК
18.09.2018 год. - НОХД 361/2018 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдим:
- Х. А. – по чл.219, ал.2 от НК
12.09.2018 год. - НОХД 664/2018 год., V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева, с подсъдими:
- П. М. – по чл.282, ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.220, ал.1 вр. чл.20, ал.4 вр. ал.1 от НК; по
чл.219, ал.4 вр. ал.2 от НК
- А. П. – по чл.282, ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.4 вр. ал.1 от НК; по чл.220, ал.1 вр. чл.20, ал.3 и ал.4 вр. ал.1 от
НК
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- Л. Д. – по чл.219, ал.4 вр. ал.1 от НК; по чл.219, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.220,
ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК
- Р. А. – по чл.219, ал.4 вр. ал.1 от НК; по чл.219, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК
- Ю. Ц. – по чл.310, ал.1, пр.1 вр. чл.308, ал.1, пр.1 от НК; по чл.316 вр. чл.308, ал.1, пр.1 от НК; по чл.311 от НК,; по
чл.311 вр. чл.26, ал.1 от НК
28.09.2018 год. -НОХД 811/2018 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева, с подсъдим:
- П. М. – по чл.282, ал.3 вр. ал.2, вр. ал.1 от НК
13.09.2018 год. -НОХД 896/2018 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдим:
- А. З. – по чл.302, т.1 и т.4, б.“а“ вр. чл.301, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК
18.09.2018 год. -НОХД 1124/2018 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов, с подсъдими:
- Я. Я. – по чл.282, ал.2, пр.2 вр. ал.1 от НК

- П. Г. – по чл.309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК
28.08.2018 год. -НОХД 1143/2018 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с подсъдим:
- Л. Л. – по чл.219, ал.4 вр. ал.3 вр. ал.1 от НК
12.09.2018 год. -НОХД 1221/2018 год., ІІ състав, докладчик съдия Стоян Тонев, с подсъдим:
- П. А. – по чл.254а, ал.2, ал.1 от НК
- Л. Д. – по чл.311, ал.1 от НК
НОХД 1748/2018 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдим:
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19.07.2018 год. –
определение

- П. П. – по чл.283а, т.1 вр. чл.282, ал.2, пр.2 вр. ал.1, пр.2 и пр.4 от НК

17.09.2018 год. -НОХД 1749/2018 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдими:
- Б. Д. – по чл.316, пр.2, вр. чл.308, ал.1, пр.2 от НК
- М. К. – по чл.219, ал.1 от НК
- Т. С. – по чл.219, ал.1 от НК, по чл.311, ал.1 от НК
17.08.2018г. - НОХД 2255/2018 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров, с подсъдим:
- Р. Ч. - по чл. 282, ал.2 вр. с ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.311, ал.1 от НК
06.08.2018г. - НОХД 2280/2018 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- Б. М. - по чл. 321 ал.3, т.2 вр. с ал.1 от НК; по чл. 280 ал.2, т.1, т.3 и т.5, пр.1 вр. с ал.1 вр. чл.20, ал.4 от НК
- Г. А. - по чл. 321 ал.3, т.2 вр. с ал.2 от НК; по чл. 280 ал.2, т.1, т.3 и т.5, пр.1 вр. с ал.1 вр. чл.20, ал.4 от НК
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ПРЕКРАТЯВА
СЪДЕБНОТО
ПРОИЗВОДСТВО по
НОХД 1748/2018г. по
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състав поради
допуснато на
досъдебното
производство
отстранимо
съществено
нарушение на
процесуални правила

- Н. П. - по чл. 280, ал.2, т.1, т.3 и т.5, пр.1 вр. с ал.1 вр. чл.20, ал.4 от НК
- К. Г. - по чл. 321 ал.3, т.2 вр. с ал.2 от НК; по чл. 280, ал.2, т.1, т.3 и т.5, пр.1 вр. с ал.1 вр. чл.20, ал.4 от НК
- С. Г. - по чл. 321 ал.3, т.2 вр. с ал.2 от НК; по чл. 280, ал.2, т.1, т.3 и т.5, пр.1 вр. с ал.1 вр. чл.20, ал.4 от НК
08.10.2018г. - НОХД 2281/2018 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова, с подсъдими:
- А. Й. - по чл. 280, ал.2, т.1, т.3 и т.5, пр.2 вр. с ал.1 вр. чл.20, ал.4 вр. ал.1 от НК
- Д. Д. – по чл. 280, ал.2, т.1, т.3 и т.5, пр.2 вр. с ал.1 вр. чл.20, ал.4 вр. ал.1 от НК
- П. П. - по чл. 280, ал.2, т.1, т.3 и т.5, пр.2 вр. с ал.1 вр. чл.20, ал.4 вр. ал.1 от НК

06.08.2018г.

Изготвила списъка:
/Зл. Фъртункова/
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