Информация за Апелативен район – Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните
престъпления за дела, свързани с корупционни престъпления и с организирана престъпност, одобрен със Заповед № 474/01.03.2017 г. на
председателя на ВКС на РБ за месец юли 2020 г.

Съд

Лице, срещу
Качество на
което се води
лицето (обв.,
наказателното
подс. или др.)
производство

Правна
квалификация на
деянието по
обвинението

Правна
квалификация на
деянието по
съдебен акт

Краен резултат/
Постановен съдебен акт

№ на дело/дата на
образуване

подсъдими

чл. 242, ал. 4,
предл. 2, вр. ал. 1,
буква "г", предл. 2,
буква "е", вр. чл.
20, ал. 2 от НК

ЯОС: НОХД
77/2019 г. чл.242
ал.4 пр.2 вр. с ал.1
б."г" пр.2, б."д" и
б."е" вр. с чл.20
ал.2 от НК

16.06.2020 г. Обявено за решаване

ВНОХД 18/2020 г.
Образувано на
29.01.20 г.

П. В. Ар.,
М. Д. К.

подсъдими

чл.301, ал.1 вр.
чл.20, ал.2 вр.
чл.26, ал.1 от НК,
раздел Подкуп

БОС: НОХД
10832018 г. чл.301 22.06.2020 г. Обявено за решаване
от НК

ВНОХД 53/2020 г.
Образувано на
04.03.20 г.

К.К. Ч.

жалбоподател
подсъдими

чл.301ал.1 от НК

ЯОС: НОХД
351/2018 г. чл.301
от НК

насрочено в с.з. на 20.07.2020 г.
пренасрочено за с.з.
на 31.08.2020 г.

ВНОХД 123/2020 г.
Образувано на
04.06.20 г.

подсъдими

чл.220 ал.1 вр. чл.2
ал.2 вр.ал.1 НК

БОС: НОХД
183/2019 г. чл.220
от НК

насрочено в с.з. на 24.08.2020 г.

ВНОХД 153/2020 г.
Образувано на
25.06.20 г.

подсъдим

Даване на подкуп
на ДЛ, отговорно
служебно
положение и
престъпления с
официални

Престъпление по
чл.304а,305 НК,
чл. 308 НК

Присъда
14/2.7.2020
г.
Осъден ЛС до 3 г.-условно
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.Б. за
ВИНОВЕН, поради което на
основание чл. 304а във вр. с чл. 18
ал.1 във вр. с чл. 54 от НК го

НОХД № 135 от
09.04.2020 г.

Г. К. Т.,
Гр. Ш.,
Св. Н. П.

Апелативен
съд Бургас

Г. Ж. Г.

Окръжен
съд Сливен

В.В.Б.

документи

Районен
съд Сливен
Районен
съд – Нова
Загора
Районен
съд - Котел

ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,
както и на ГЛОБА в размер на
1000 лв. На основание чл. 23 ал.1
от НК ОПРЕДЕЛЯ едно ОБЩО
наказание на подсъдимия В.В.Б., а
именно
ШЕСТ
МЕСЕЦА
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,
изпълнението на което ОТЛАГА
за изпитателен срок от ТРИ
ГОДИНИ,
през
който
НЕ
ВЪЗЛАГА
полагане
на
възпитателни
грижи
спрямо
осъдения по реда на чл. 67 ал.1 от
НК. На основание чл. 23 ал.3 от
НК
ПРИСЪЕДИНЯВА
към
определеното общо наказание
ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ
ОТ СВОБОДА и наказанието
ГЛОБА в размер на 1000 лв.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ
ДОКАЗАТЕЛСТВА: На основание
чл. 307а от НК ОТНЕМА в полза
на
държавата
предмета
на
престъплението по чл. 304а от НК.

А.В.А.

Подсъдим

Длъжностно
присвояване

Престъпление по
чл.201 (стар,
изм.бр.75/2006 г.)
вр. чл.2, ал.1 от
НК

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Насрочено о.с.з. 24.08.2020 г. от
10.00 ч.

НОХД
№ 751/2020 г.

Окръжен
съд - Ямбол

К.К.Ч.

подсъдим

ЧЛ.301,АЛ.1 НК

Подсъдим

Престъпление по
чл. 202, ал.1, т.1
във вр. чл.201 от
ИК

Подсъдим

Престъпление по
чл. 212, ал.2 във
вр.ал.1 от НК

Д.Д.М.

Обвиняема

Престъпление по
чл.202, ал.1, т.1,
вр. чл.201 от НК

Районен
съд- Елхово

С.Д.П.

Подсъдим

Районен
съд- Елхово

С.Д.М.

Подсъдим

Престъпление по
чл. 311, ал.1 от
НК

-

-

-

Районен
съд- Елхово
П.М.П.
Районен
съд- Елхово
Районен
съд- Елхово

Районен
съдТополовград

В.А.С.

чл.301, ал.1 вр. чл.54
ал.1 от НК

НОХД
№ 351/2018 г.
Образувано на
14.11.2018 г.

Несвършено

НОХД
№ 351/2017 г.
Образувано на
12.07.2017 г.

Несвършено
Чл.205, ал.1 т.6 във
вр. чл.204, б"б",
вр.чл.202, ал.1 т.1
вр.чл.201 НК

Престъпление по
чл. 202, ал.2, т.1,
вр. чл.201, вр.
чл.26, ал.1 от НК

Обобщил справката: Ем. Николова – съд. статистик в БАС

Присъда №
65/06.06.2019 г. До
момента не е в
законна сила, тъй
като е в АС–Бургас
по жалба

-

Присъда от
10.06.2020.
Към 03.07.2020 г. не
е влязла в сила.
Изпратено на ВКС
след отвод на всички
съдии от РС-Елхово
за определяне на
друг равен по степен
съд.
Несвършено

-

НОХД
№ 351/2017 г.
Образувано на
12.07.2017 г.
НОХД № 464/2019
образувано на
27.11.2019 година

НОХД № 519/2019
образувано на
20.12.2019 година
НОХД № 23/2020
образувано на
22.01.2020 година
-

