
Справка по дела свързани с корупционни престъпления, образувани в окръжните и районните съдилища 

от съдебния район на САС към 14.05.2020 г. 

 

№ 

по 

ред 

Съд № на дело Дата на 

образуване 

Име на 

подсъдим 

Длъжност и 

месторабота 

Правна 

квалификация 

на деянието 

Съдебен акт 

       № /Дата Резултат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 САС 

 

ВНОХД № 

474 

18.04.2019 г.  Е.М. Касиер-счетоводител в 

Общ. фирма 

„ЖИЛФОНД“ ЕООД, 

гр. Перник  

чл. 203 НК   

    Г.Ш. Младши автоконтрольор 

ОПП - СДВР 

чл. 302 НК   

2 САС ВНОХД  № 

611 

28.05.2019 г. А. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Длъжностно лице в НК 

„Железопътна 

инфраструктура“ 

 

 

 

 

 

 

чл. 219 НК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение № 

131.от 

21.04.2020 г. 

ИЗМЕНЯВА присъда,постановена на 

18.03.2019 год.,по НОХД № 2362/17 год. 

като УВЕЛИЧАВА наложеното на подс. 

А. Г. наказание „лишаване от свобода“ 

от единадесет месеца на ДВЕ ГОДИНИ 

лишаване от свобода, чието изтърпяване 

отлага на основание чл.66,ал.1 от НК за 

срок от ПЕТ години. 

УВЕЛИЧАВА наложеното на подс. О. Г. 

наказание лишаване от свобода от две 

години и шест месеца  на ТРИ 

ГОДИНИ,като на основание чл.66, ал.1 

от НК отлага изтърпяването на същото за 

срок от ПЕТ години. 

ИЗМЕНЯВА присъдата и в частта, с 

която на основание чл.25,ал.1 вр. 

чл.23,ал.1 от НК е постановено общо 



 

 

 

 

 

 

 

О. Г. 

 

 

И. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длъжностно лице в НК 

„Железопътна 

инфраструктура“ 

 

Длъжностно лице в НК 

„железопътна 

инфраструктура“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чл. 202, ал. 2 НК 

 

 

 

 

чл. 202, ал.2 НК 

 

най-тежко наказание на подс . О.Г. от 

две години и шест месеца лишаване от 

свобода, като ОПРЕДЕЛЯ същото на  

ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, 

чието изтърпяване отлага на основание 

чл.66, ал.1 от НК за срок от ПЕТ години. 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в 

останалата й част. 

Решението подлежи на обжалване и 

протест в 15-дневен срок от 

съобщаването му на страните пред ВКС. 

3 САС ВНОХД № 

638 

03.06.2019 

г. 

И.К. Частен съдебен 

изпълнител 

чл. 282, ал.2 НК Решение № 

122 от 

15.04.2020 

г.  

ИЗМЕНЯ присъда № 4 от 27.2.2019 г. по 

НОХД № 236/2018 г. по описа на 

Окръжен съд Враца, НО, като 

преквалифицира престъплението от 

такова по чл. 282, ал. 2 в такова по чл. 

282, ал. 1 НК и оправдава подсъдимият 

И. К. по квалификацията по чл. 282, ал. 2 

НК, да е длъжностно лице, заемащо 

отговорно служебно положение; 

намалява наказанието по чл. 282, ал. 1 

НК от 3 на 2 години лишаване от 



свобода; намалява общото определено 

наказание по чл. 23, ал. 1 НК от 3 на 2 

години лишаване от свобода. 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в 

останалата й част. 

Настоящето решение подлежи на 

обжалване и протестиране пред ВКС в 

15-дневен срок от уведомяването на 

страните – САП, подсъдимия И. К. и 

неговия защитник адв. Ушев – за 

изготвянето му.  

4 САС ВНОХД № 

1227  

23.10.2019 

г. 

А.К. Представляващ 

/пълномощник/ на 

„Кар дилър“ ЕООД 

чл.255 НК   

  

5 САС  ВНОХД № 

1232 

24.10.2019 

г.  

И.Л. Разследващ полицай в 

група „Разследване на 

криминални 

престъпления“ на 

Сектор „Досъдебно 

производство“ към РУ 

на СДВР 

чл. 302 НК Решение № 

131 от 

21.04.2020 

г. 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 

150/10.6.2019 г. по НОХД № 3302/2018 г. 

по описа на Софийския градски съд, НО, 

25 състав. 

Настоящото решение подлежи на 

касационна жалба и протест в 15-дневен 

срок от уведомяване на страните – 

подсъдимият Л., защитникът адвокат 

Йорданов и САП, за изготвянето му. 

 

6 САС ВНОХД № 

1344 

22.11.2019 

г. 

А.И. Управител на 

фондация „Фар“ 

чл. 203, ал.1 НК  ОТМЕНЯ ПРИСЪДА от 01.11.2018 г. по 

НОХД № 628/2015 г. по описа на СГС, 

14 с-в в частта,  с която подсъдимата А. 

И. е оправдана да е извършила 

престъпление в периода от 14.11.2005 г. 

до 04.05.2006 г., като вместо това 

 

ПОСТАНОВЯВА: 

ПРИЗНАВА подсъдимата А.И. за 

ВИНОВНА в това, че в периода 

14.11.2005 г. – 04.05.2006 г. в гр. София 

при продължавано престъпление 

  



използвала не по предназначение 

съгласно договори за отпускане на 

финансова помощ от 01.06.2005 г., 

сключени с ЦРЧР – МОН на РБ НА 

„Леонардо да Винчи“ получени 

финансови средства в общ размер на 49 

520.44 евро с левова равностойност 96 

853.56 лв., предоставени по програма на 

Европейския съюз „Европейска програма 

за професионално образование и 

обучение Леонардо да Винчи“ и от фонд 

„Европейски образователни програми“, 

предоставени от ЕС на българската 

държава, както следва: 

1. В периода от 14.11.2005 до 04.05.2006 

г. в гр. София като управител на 

Фондация „Алтернатива за устойчиво 

развитие“ е използвала не по 

предназначение съгласно договор за 

отпускане на финансова помощ от 

01.06.2005 г., сключен с ЦРЧР – МОН на 

РБ НА „Леонардо да Винчи“ и Фондация 

„Алтернатива за устойчиво развитие“, 

получени финансови средства в размер 

на 24 778.78 евро с левова равностойност 

48 463.08 лв., представляващи 

финансиране по проект  № BG /05/А/ PL-

166111/2005 г. – „Практическо обучение 

в иновативни методи в установяването 

на компютърни системи за сигурност“, 

предоставени по програма на 

Европейския съюз „Европейска програма 

за професионално образование и 

обучение Леонардо да Винчи“ и от фонд 

„Европейски образователни програми“; 



2. В периода от 19.11.2005 г. – 25.04.2006 

г. в гр. София като управител на 

Фондация „ФАР“ е използвала не по 

предназначение съгласно договор за 

отпускане на финансова помощ от 

01.06.2005 г., сключен с ЦРЧР – МОН на 

РБ НА „Леонардо да Винчи“ и Фондация 

„ФАР“, получени финансови средства в 

размер на 24 741.66 евро с левова 

равностойност 48 390.48 лв., 

представляващи финансиране по проект 

№ BG /05/А/ PL-166188/2005 г. – 

„Усвояване на френския опит в саниране 

на жилищни сгради“, предоставени по 

програма на Европейския съюз 

„Европейска програма за професионално 

образование и обучение Леонардо да 

Винчи“ и от фонд „Европейски 

образователни програми“, 

поради което и на основание чл.254б, 

ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.2, б. 

„б“ вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 вр. чл.2, ал.2 

НК й налага наказание ПРОБАЦИЯ при 

следните пробационни мерки: 

задължителна регистрация по настоящ 

адрес за срок от шест месеца с 

периодичност два пъти седмично и 

задължителни периодични срещи с 

пробационен служител за срок от шест 

месеца. 

На основание чл.189, ал.3 НПК осъжда 

А. И. да заплати сумата от 1530.94 лв. 

разноски по делото, а на основание 

чл.190, ал.2 НПК да заплати 5 лв. – 

държавна такса за служебно издаване на 



изпълнителен лист. 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в 

останалата й част, с която на основание 

чл.304 от  НПК подсъдимата А.И.  е 

оправдана по обвинението за 

престъпления по чл.203, ал.1 вр. чл.202, 

ал.2, т.3 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 от НК, 

както и за инкриминирания период от 

04.05.2006 г. до 02.10.2006 г. и за 

разликата до пълния размер на 

инкриминираната сума съгласно 

повдигнатото обвинение. 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата и в частта, с 

която подсъдимият И. Ц. е признат за 

невиновен и оправдан по повдигнатото 

обвинение по чл.311, ал.1 НК 

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и 

протест в 15-дневен срок от днес пред 

Върховен касационен съд. 

7 САС ВНОХД № 

1418 

12.12.2019 

г. 

И.С. Домакин-касиер в група 

“Регистрация и отчет на 

ПТС, отдел 

„Охранителна полиция“, 

Областна дирекция на 

МВР - Благоевград 

чл. 282, ал.2 НК   

8 САС ВНОХД № 

30 

10.01.2020 

г. 

А.Ч. Управител на „Дьолер 

България“ ООД 

чл. 203 НК Решение № 

141 от 

27.04.2020 

г. 

ОТМЕНЯ присъда № 145 от 22.05.2019 г. 

на Софийски градски съд, НО, 15-ти 

състав, постановена по НОХД № 

2100/2016 г. и ВРЪЩА делото за ново 

разглеждане от друг състав на 

първоинстанционния съд от стадия на 

разпоредителното заседание. 

Решението е окончателно и не подлежи 

на жалба или протест. 



9 САС ВНОХД 

№173 

11.02.2020 

г. 

Х.И.П. непосочено чл.219, ал.3   

10. СГС НОХД 

1052/2018, 

обр.след 

доразсл.на 

НОХД 

4898/2017 и 

обжалване 

в САС 

27.02.2018 

г. 

Е.П. Директор на училище чл.219, ал.3. вр. 

ал.1 НК 

  

11. СГС НОХД 

873/2018 г. 

19.2.2018 г. П.К. няма данни чл. 256, ал. 2 НК    

12. СГС НОХД 

3474/2018 

г. 

1.8.2018 г. И.И. Председател на ПП 

Дрон 

чл.167, ал.2,  

чл.167, ал.3,  

чл.167, ал.4 НК 

   

    И.Т. кандидат за общински 

съветник 

чл.167, ал.3 НК   

13. СГС НОХД 

5690/2018 

г., 

образувано 

след 

доразследв

ане по 

НОХД 

3587/2018 

г. 

14.12.2018 

г. 

С.П. спедитор, ПОЛИ 

ТУРС ФБ ООД 

чл.242, ал.4 НК   

    Р.Ж. старши инспектор, ДА 

Митници 

чл.242, ал.4 НК   

    И.Р. мл. митнически спец. чл.242, ал.4 НК    



ДА Митници 

14. СГС НОХД 

1745/2019 

г. 

24.4.2019 г. К.Г. няма данни чл.304а НК   

15. СГС НОХД 

1848/2019 

г. 

2.5.2019 г. Е.А. безработен чл.304а НК   

16. СГС НОХД 

4491/2017 

г. 

26.9.2017 г. С.Б. безработен чл.144, ал.3, 

чл.216, ал.1, 

чл.304, ал.1,чл. 

305, чл.330, ал.1 

НК 

  

17. СГС НОХД 

2623/2019 

г. 

24.6.2019 г. С.С. гл. счетоводител на 

Дом за възрастни 

чл.203, ал.1 НК   

    П.Б. директор на Дом за 

възрастни 

чл.219, ал.4 НК   

18. СГС НОХД 

2654 /2019 

г., 

образувано 

след 

доразследв

ане по 

НОХД 

27/2018 г. 

26.6.2019 г. Е.Д. полицейски инспектор чл.304а НК -  

19. СГС НОХД 

2774/2019 

г. 

3.7.2019 г. И.И. пенсионер чл.304а НК -  



20. СГС НОХД 

3898/2019 

г. 

25.9.2019 г. К.К. пенсионер чл. 304б, ал. 1 

НК 

  

21. СГС НОХД 

4221/2019 

г. 

15.10.2019 

г. 

Х.Т. мениджър Бизнес 

клиенти Уникредит 

Булбанк 

чл. 203 НК   

22. СГС НОХД 

4266/2019 

г. 

17.10.2019 

г. 

С.И. безработен чл. 354а, ал.2, т.2 

НК  

  

23. СГС НОХД 

4575/2019 

г. 

7.11.2019 г. С.Т. старши полицай СДВР чл.302 НК   

24. СГС НОХД 

4754/2019 

г. 

19.11.2019 

г. 

Л.С. гл.инспектор НАП чл.302 НК   

    М.Ф. гл.инспектор НАП    

25. СГС НОХД 

4991/2019 

г. 

3.12.2019 г. С.Ш. Управител 

Мултиплексорни 

вериги ЕООД 

чл.220, ал.2 НК   

26. СГС НОХД 

4993/2019 

г. 

3.12.2019 г. А.Г. Управител Дунав 

Агро Трейд ЕООД 

чл.220, ал.1 НК   

27. СГС НОХД 

67/2020 г. 

8.1.2020 г. И. Д. Директор У-ние 

"Частно банкиране" 

Булбанк 

чл.219, ал.4, 1, 2 

и чл.203, ал.1 от 

НК 

  



    М. Т. Директор "Частни 

клиенти" Булбанк 

   

    И. К. касиер "Частни 

клиенти" Булбанк 

   

28. СГС НОХД 

82/2020 г. 

9.1.2020 г. К.Я. кандидат за кмет чл.167, ал.2 НК   

29. СГС НОХД 

137/2020 г. 

14.1.2020 г. М.А. Управител на 

Търговско дружество 

 чл.304, ал.1 НК   

30. СГС НОХД 

187/2020 г. 

17.1.2020 г. В.В. Управител на МОБА 

ЕООД 

чл.220, ал.1 от 

НК 

  

31. СГС НОХД 

188/2020 г. 

17.1.2020 г. Р.К. Изп.директор на 

ИПТД"Статус 

Инвест"АД 

чл.203, ал.1, 

чл.220, ал.2 от 

НК 

  

32. СГС НОХД 

339/2020 г. 

27.1.2020 г. П.Н. ИА "Морска 

администрация" 

чл.301, ал.2, 

чл.305 от НК 

  

33. СГС НОХД 

340/2020 г. 

27.1.2020 г. О.С. Управител "Фрог нюз" 

ООД 

чл.203, ал.1 вр. 

чл.201 вр. чл.20, 

ал.2 вр. ал.1 вр. 

чл.26, ал.1 НК  

  

    М.С. ИД на "Слънчев бряг" 

ООД 

чл.203, ал.1, 

чл.256, ал.2 от 

НК 

  

34. СГС НОХД 

406/2020 г. 

30.1.2020 г. М.Н. ДФ Земеделие чл.220, ал.1 от 

НК 

  



35. СГС НОХД 

955/2020 г., 

образувано 

след 

доразследв

ане по 

НОХД 

2060/2019 

г. 

6.3.2020 г. П.Г. касиер УМБАЛ 

"Александровска" 

чл.219, ал.4 НК   

36. СГС НОХД 

1328/2020г.

, 

образувано 

след 

доразследв

ане по 

НОХД 

3004/2018 

г. 

16.4.2020 г. И.З. член на УС на ДА 

Пътна 

инфраструктура 

чл.219, ал.4 НК   

    Д.А. член на УС на ДА 

Пътна 

инфраструктура 

   

    Л.Л. Председател на УС на 

ДА Пътна 

инфраструктура 

   

37. СГС НОХД 

1336/2020 

г. 

16.4.2020 г. Д.Д. полицейски служител чл.302 НК   

    Ц.М. полицейски служител    



38. СГС НОХД 

1337/2020 

г. 

16.4.2020 г. Д.К. продавач-консултант чл.310, ал.1 НК   

39. СГС НОХД 

1347/2020 

г. 

16.4.2020 г. М.Р. безработна чл.304а НК   

40. СГС НОХД 

1432/2020 

г. 

29.4.2020 г. Х.Г. Управител на "Галмед 

Трейд"ЕООД 

чл.304а НК   

    С.С. полицейски служител чл.302 НК   

41. СГС НОХД 

1450/2020г.

, 

образувано 

след 

отменена 

от САС 

присъда по 

НОХД 

2100/2016 

г. 

30.4.2020 г. А.Ч. Управител на "Сигра 

груп" ЕООД 

чл.203, ал.1 НК   

42. Окръже

н съд 

Благоевг

рад 

34/2020 16.01.2020 

г. 

С. Т. Управител на „Фарма 

Петра“ 

чл.203, ал.1 вр. 

чл.202, ал.1 т.1 

вр. чл.201 НК вр. 

чл.93, т.1, б.“б“ и 

чл.26, ал.1 НК и 

по чл.255, ал.3 

вр. ал.1 т.2 вр. 

чл.26, ал.1 НК 

вр. чл.93, т.1 , 

Пренасроче

но от 

13.04.2020 

г. за 

01.06.2020 

г. 

 



б.“б“ от НК 

 

 

43. Районен 

съд 

Разлог 

342/17 27.04.2017 

г. 

И. И. Управител на 

търговско дружество 

чл. 202, ал.2, т.1 

вр. чл. 201 НК, 

вр. чл. 26, ал.1 

НК 

 

 

Насрочено 

за 

02.06.2020 

г. 

 

44. Районен 

съд 

Разлог 

811/18 06.12.2018 

г. 

З.Ч. 

 

 

 

 

 

Директор на ТП „ДГС 

Разлог“ 

 

 чл. 311, ал.1 НК Насрочено 

за 

07.07.2020 

г. 

 

45. Районен 

съд 

Разлог 

124/19 26.02.2019 

г. 

Н.Х. Помощник лесничей в 

ТП „ДГД Якоруда“ 

 

 

чл. 311, ал.1 вр. 

чл. 26, ал.1 НК 

Насрочено 

за 

09.06.2020 

г. 

 

46. Районен 

съд 

Благоевг

рад 

864/16 03.05.2016 

г. 

С. Б. управител на 

дружество,фирма 

"Моби АС" ООД 

гр.Благоевград 

чл. 202, ал. 2, т. 1 

вр. чл. 201 вр. 

чл. 26 от НК 

На 

12.11.2019 

г. 

Спряно на 

основание 

чл. 25 ал.1 

т.1 НПК 

 

47. Районен 

съд 

Благоевг

рад 

693/19 11.04.2019 

г. 

М.М. 

 

 

 

 

 

ЕТ„Мак-комплект -

Димитър Макьов“, 

впоследствие 

преименувана в „Мак-

комплект Мехмед 

Молласали“ 

чл. 316 НК вр. 

чл. 311, ал.1 НК 

 

 

 

 

Насрочено 

за 

10.06.2020 

г. 

 



А.М. Началник отдел 

„Териториално и 

селищно устройство“ 

в Общинска 

администрация гр.  

Якоруда 

 

по чл. 311, ал.1 

от НК 

 

48. Районен 

съд 

Санданс

ки 

306/19 20.05.2019 

г. 

А.Н. Шофьор във фирма 

„Фуудлинк България“ 

ЕООД 

чл. 201 НК Насрочено 

за 

15.06.2020 

г. 

 

49. Районен 

съд 

Санданс

ки 

605/19 30.10.2019 

г. 

Д.К. Мениджър към 

магазин в офис на 

„Мобил тел“ 

чл. 310, ал.1 вр. 

чл. 309 НК 

Насрочено 

за 

13.05.2020 

г. 

 

50. Районен 

съд 

Санданс

ки 

433/19 31.07.2019 

г. 

И.М. Диспечер „Европът 

2000“ АД 

чл. 201, ал.1 вр. 

чл. 25, ал.1 НК 

Насрочено 

е за 

23.06.2020 

г. 

 

51. Районен 

съд 

Санданс

ки 

681/19 18.12.2019 

г. 

С.Д. Кмет на Кметство с. 

Плоски 

чл. 311, ал.1 НК Насрочено 

за 

02.06.2020 

г. 

 

52. Районен 

съд 

Петрич 

1085/18 30.10.2018 

г. 

А.П. Сътрудник продажби 

в магазин Виваком 

чл. 310, ал.1, 

пр.1 вр. чл. 309, 

ал.1 вр. чл. 26, 

ал.1 НК 

Насрочено 

за 

18.06.2020 

г. 

 



53. Окръже

н съд – 

Монтана 

НОХД 

205/2019 

16.12.2019 

г. 

Р.А.В. 

М.Л.М. 

Кмет на Община 

Видин 

Общински съветник 

чл. 203, ал. 1 вр. 

чл. 202, ал. 1, т. 1 

и т. 2 вр. чл. 201 

вр. чл. 316 вр. 

чл. 309, предл. 1 

вр. чл. 26, ал. 1 

от НК 

- Отсрочено във връзка с извънредното 

положение в страната и решение на 

СК на ВСС от извънредно заседание 

на 15.03.2020 г. Към момента е без 

насрочена нова дата за разглеждане. 

54. Районен 

съд – 

Лом 

НОХД 

202/2019 

22.05.2019 

г. 

С.П.Д. Безработна чл.202, ал.1, т.1 

вр. чл.201, пр1 

вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

- насрочено по общия ред на 

24.06.2020 г. 

55. Районен 

съд – 

Лом 

НОХД 

540/2019 

09.12.2019 

г. 

Е.К.И. Безработен чл.201 вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

- Отменено съд. заседание, оставено 

без насрочване на осн. Решение № 

13/14.04.20г. на СК на ВСС 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

 

СЪДЕБЕН СТАТИСТИК 

З. СТОЯНОВА 


