
07. 01. 2020 г. 

10.00 часа, з. 1 

д. № 9/2020 – Димитър Бонев, обвинен за вземане на подкуп 

9. 01. 2020 г. 

10.00 часа, з. 1 

д. № 22/2020 – Васил Василев, обвинен за убийство на приятелката си в кв. „Банишора“ 

в началото на 2019 г. 

25. 02. 2020 г. 

10.00 часа 

д. № 227/2020 – Христо Гологанов, задържан за кражба в особено големи размери – 

2019 г., банков клон в кв. „Люлин“, София 

11. 06. 2020 г.  

10.00 часа, з. 11 

Д. 587/2020 – жалба срещу определение на СГС за „задържане под стража“ от Манол 

Николов, обвинен за държане и разпространение на наркотици („Студентски град“ – 

София“) 

12.30 часа, з. 2 

ВНОХД 420/2020 – Дмитрий Абрамкин, подсъдим за пране на 1,6 млрд. лв. заедно с 

Елена Вон Мессинг – искане за изменение на мярка „задържане под стража“ в хода на 

съдебното дело от страна на Абрамкин 

14. 07. 2020 

10.00 часа 

Д. № 744/2020 – Кристиан Николов, обвинен за причиняване на катастрофа след 

употреба на наркотични вещества и смърт (журналистът Милен Цветков) 

Д. № 747/2020 – Георги Асенов, прокурор от ВКП, обвинен за хулиганство и 

унищожаване на чуждо имущество при инцидент в плевенска болница 

16. 07. 2020 

10.00 часа 

Д. № 744/2020 – Кристиан Николов, обвинен за причиняване на катастрофа след 

употреба на наркотични вещества и смърт (журналистът Милен Цветков) 



05. 08. 2020   

10.00 часа, з. 1  

д. № 859/2020 – Виктор Делигълъбов, обвинен за причиняване на телесна повреда при 

пътно-транспортно произшествие в Самоков след употреба на наркотични вещества 

17. 09. 2020 

д. № 1020/2020 - Виктор Делигълъбов, обвинен за причиняване на телесна повреда при 

пътно-транспортно произшествие в Самоков след употреба на наркотични вещества 

28. 09. 2020   

10. 00 часа, з. 1 

д. № 1049/2020 – Илиян Варсанов, обвинен за притежание и разпространение на 

наркотични вещества 

29. 10. 2020 

10.00 часа, з. 1 

д. № 1205/2020 - Георги Нанчев, обвинен за съучастие в двойно убийство на семейство 

близо до с. Негован, софийско 

10.11.2020 г.  

 10.00 часа, з. 1 

д. № 1244/2020 – Кристиян Николов, обвинен за убийството на Милен Цветков при 

шофиране след употреба на наркотични вещества 

26. 11. 2020 г. 

10.00 часа, з. 1 

д. № 1300/2020 - Кристина Дунчева, обвинена за убийство на двете си деца в гр. 

Сандански 

  

 


