
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 септември 2020 г. 

Съд 

Лице, срещу 

което се води 

наказателното 

производство 

Качество на 

лицето (обв., 

подс. или др.) 

Правна 

квалификация на 

деянието по 

обвинението 

Правна 

квалификация на 

деянието по 

съдебен акт 

Краен резултат /                                

Постановен съдебен 

акт 

№ на дело  / дата на 

образуване 

Апелативен 

съд Бургас 

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 

1083/2018 г. чл.301 

от НК  

14.09.2020 г. Решение 

№ 88/2020 г. - 

Потвърждава 

осъдителна 

първоинстанционна 

присъда   

ВНОХД 53/2020 г.     

Образувано на 

04.03.2020 г. 

К.К. Ч. 
жалбоподател 

подсъдим                                                                                                                                        
чл.301, ал.1 от НК 

ЯОС: НОХД 

351/2018 г. чл.301 

от НК  

08.09.2020 г. Обявено 

за решаване 

ВНОХД 123/2020 г.     

Образувано на 

04.06.2020 г. 

Г. Ж. Г. подсъдим                                                                                                                                       

чл.220, ал.1 вр. 

чл.2, ал.2 вр. ал.1 

НК 

БОС: НОХД 

183/2019 г. чл.220 

от НК  

24.08.2020 г. Обявено 

за решаване 

ВНОХД 153/2020 г.     

Образувано на 

25.06.2020 г. 

Г. Д. Г. жалбоподател 

чл.255, ал.4 вр. 

ал.3 вр. ал.1, т.2, 

т.6 и т.7 вр. чл.26, 

ал.1 НК 

БОС: НАХД 

1033/2019 г. 

чл.255, ал.4 вр. ал.3 

вр. ал.1, т.2, т.6 и 

т.7 вр. чл.26, ал.1 

вр. чл.78А, ал.1 от 

НК  

 

 

Насрочено в с.з. на 

05.10.2020 г.    

ВНАХД 211/2020 г.     

Образувано на 

27.08.2020 г. 

Окръжен съд 

- Бургас 
Р.Р.С. подсъдим 

чл.304а вр. чл.304, 

ал.1 от НК 

чл. 304а вр. чл. 

304, ал.1 от НК 

Присъда от 21.09.2020 

г. 

Осъден на ЛС от 3 г. 

условно,  

както и глоба в размер 

НОХД 791/2020 г. (вх. 

№ 12274  

от 20.7.2020 г.) 

 



на 100 лв.  

 

И.Б. подсъдим 
чл.304а, пр.3 вр. 

чл.304, ал.1 НК  
  

Разпоредително 

заседание 14.10.2020 г. 

НОХД 893/2020 г. (вх. 

№ 13780 от  

12.8.2020 г.) 

Я.А.Г. подсъдим 

чл. 301, ал. 2 вр. 

ал.1 вр. чл. 26, ал.1 

НК 

  
Разпоредително 

заседание 10.11.2020 г. 

НОХД 1012/2020 г. (вх. 

№ 14367  

от 15.9.2020 г.) 

Н.Н.Б. подсъдим 

чл.304А, предл.1 и 

3 вр. чл. 304, ал.1 

вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

  
При съдия-докладчика 

за насрочване 

НОХД 1039/2020 г. (вх. 

№ 262182  

от 28.9.2020 г.) 

Районен съд - 

Айтос 
0 0 0 0 0 0 

Районен съд - 

Бургас 
К.И.К. подсъдим 

чл. 201 вр. чл.26, 

ал. 1 от НК 

чл. 201 вр. чл.26, 

ал. 1 от НК 

Присъда 

260011/11.9.2020 г. 

Осъден ЛС до 1 г-

условно 

НОХД № 2479/2020 г. 

Районен съд - 

Карнобат 
0 0 0 0 0 0 

Районен съд - 

Малко 

Търново 

0 0 0 0 0 0 

Районен съд - 

Несебър 
А.Х. подсъдим 

чл.202, ал.2 вр. 

ал.1, т.1 вр. чл.201, 

пр.1 вр. чл.316 вр. 

чл.309, ал.1 НК вр. 

чл.269, ал.3, т.3 

НПК 

 

   

Насрочено за 

23.10.2020 г. 

НОХД 278/2019г. 

Образувано на 

29.03.2019 г 



Районен съд - 

Поморие 
0 0 0 0 0 0 

Районен съд - 

Средец 
0 0 0 0 0 0 

Районен съд - 

Царево 
0 0 0 0 0 0 

Окръжен 

съд - Сливен 
Х.А.О. обвиняема 

914 

квалифицирани 

състави на 

престъпление по 

служба 

чл.282, ал.2 

предл.2 вр. ал.1 

предл.1 вр. чл.26, 

ал.1 НК 

На обв. Х.А.О. се 

налага наказание 

„лишаване от 

свобода“ за срок от 

шест месеца, 

изпълнението на 

което на осн. чл.66 

ал.1 от НК се 

ОТЛАГА за 

изпитателен срок от 

три години, считано 

от влизане на 

споразумението в 

сила. 

НОХД № 477 от 

29.09.2020 г. 

Районен съд 

- Сливен 
-      

Районен съд 

– Нова 

Загора 

- - - - - - 

Районен съд 

- Котел 
- - - - - - 

Окръжен 

съд –Ямбол 
К.К.Ч. подсъдим чл.301, ал.1 НК 

чл.301, ал.1 вр. 

чл.54, ал.1 от НК 

Присъда № 

65/06.06.2019 г. До 

момента не е в 

законна сила, тъй като 

е в АС–Бургас по 

жалба 

НОХД № 351/2018 г. 

Образувано на 

14.11.2018 г. 



Окръжен 

съд–Ямбол 
М.У. подсъдим 

чл.304а вр. чл.304, 

ал.1 от НК 
 

Насрочено 

разпоредително 

заседание на 

18.09.2020 г.  

НОХД № 281/2020 

Образувано на 

14.09.2020 г. 

Окръжен 

съд–Ямбол 
Е.И.Ф. подсъдим 

чл.282, ал.1 вр. 

чл.26, ал.1 от НК 
 

Насрочено 

разпоредително 

заседание на 

29.10.2020 г. 

НОХД № 299/2020 

Образувано на 

24.09.2020 г. 

Районен 

съд- Елхово П.М.П. подсъдим 
чл. 202, ал.1, т.1 

вр. чл.201 от НК 
 Несвършено 

НОХД№ 351/2017 г. 

Образувано на 

12.07.2017 г. 

Районен 

съд- Елхово В.А.С. подсъдим 
чл. 212, ал.2 вр. 

ал.1 от НК 
 Несвършено 

НОХД№ 351/2017 г. 

Образувано на 

12.07.2017 г. 

Районен 

съд- Елхово 
Д.Д.М. обвиняема 

чл.202, ал.1, т.1 

вр. чл.201 от НК 

чл.205, ал.1, т.6 

вр. чл.204, б"б" 

вр. чл.202, ал.1, 

т.1 вр.чл.201 НК 

Присъда от 10.06.2020 

г. 

Към 03.07.2020 г. не е 

влязла в сила. 

НОХД № 464/2019 

образувано на 

27.11.2019 г. 

 

Районен 

съд- Елхово 

С.Д.М. подсъдим чл. 311, ал.1 от 

НК 

 Несвършено НОХД № 23/2020 

образувано на 

22.01.2020 г. 

Районен 

съд-

Тополовград 

- - - - - - 

 

 

 

Обобщил справката: Ем. Николова 


