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Приложение № 2 

 

Списък на проучените и анализирани решения на ЕСПЧ
1
, в които 

се установява, че българските власти не са изпълнили задължението си 

за провеждане на ефективно разследване 

 

1. Решение* от 20 октомври 2015 г. по делото „Мулини срещу 

България“, образувано по жалба № 2092/08; 

2. Решение* от 6 октомври 2015 г. по делото „Стойков срещу 

България“, образувано по жалба № 38152/11; 

3. Решение* от 16 юни 2015 г. по делото „Васил Христов срещу 

България“, образувано по жалба № 81260/12; 

4. Решение* от 24 февруари 2015 г. (поправено на 21 април 2015 г.) по 

делото „Караахмед срещу България“, образувано по жалба № 

30587/13; 

5. Решение* от 19 май 2015 г. по делото „Петков и Парнаров срещу 

България“, образувано по жалба № 59273/10; 

6. Решение* от 3 март 2015 г. по делото „С.З. срещу България“, 

образувано по жалба № 29263/12; 

7. Решение* от 24 февруари 2015 г. по делото „Михайлова и Малинова 

срещу България“, образувано по жалба № 36613/08; 

8. Решение* от 30 септември 2014 г. по делото „Анжело Георгиев и 

други срещу България“, образувано по жалба № 51284/09; 

9. Решение от 1 юли 2014 г. по делото „Димитров и други срещу 

България“, образувано по жалба № 77938/11; 

10.  Решение от 25 март 2014 г. по делото „M.G. срещу България“, 

образувано по жалба № 59297/12; 

11.  Решение* от 11 март 2014 г. по делото „Стоев и други срещу 

България“, образувано по жалба № 41717/09; 

12.  Решение* от 11 март 2014 г. по делото „Абду срещу България“, 

образувано по жалба № 26827/08; 

                                                           
1 
При анализа са взети предвид и констатациите на ЕСПЧ по други дела срещу България, свързани 

с ефективността на разследването. 

*Така са обозначени решенията, във връзка с които са получени и проучени съответните 

преписки/дела, дали основание на ЕСПЧ за осъждането на България. 
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13.  Решение* от 18 юни 2013 г. по делото „Ненчева и други срещу 

България“, образувано по жалба № 48609/06; 

14.  Решение* от 16 април 2013 г. по делото „Димитър Шопов срещу 

България“, образувано по жалба № 17253/07; 

15.  Решение* от 16 април 2013 г. по делото „Велев срещу България“, 

образувано по жалба № 43531/08; 

16.  Решение* от 5 февруари 2013 г. по делото „Пашов и други срещу 

България“, образувано по жалба № 20875/07; 

17.  Решение от 4 декември 2012 г. по делото „Филипови срещу 

България“, образувано по жалба № 24867/04; 

18.  Решение от 4 декември 2012 г. по делото „Ленев срещу България“, 

образувано по жалба № 41452/07; 

19.  Решение от 27 ноември 2012 г. по делото „М. Н. срещу България“, 

образувано по жалба № 3832/06; 

20.  Решение* от 6 ноември 2012 г. по делото „Димов и други срещу 

България“, образувано по жалба № 30086/05; 

21.  Решение от 6 ноември 2012 г. по делото „Димови срещу България“, 

образувано по жалба № 52744/07; 

22.  Решение* от 23 октомври 2012 г. по делото „Йотова срещу 

България“, образувано по жалба № 43606/04; 

23.  Решение от 31 юли 2012 г. по делото „М. и други срещу Италия и 

България“, образувано по жалба № 40020/03; 

24.  Решение от 24 април 2012 г. по делото „Илия Петров срещу 

България“, образувано по жалба № 19202/03; 

25.  Решение от 3 април 2012 г. по делото „Димитър Димитров срещу 

България“, образувано по жалба № 18059/05; 

26.  Решение от 24 януари 2012 г. по делото „П. М. срещу България“, 

образувано по жалба № 49669/07; 

27.  Решение* от 24 януари 2012 г. по делото „Йордан Петров срещу 

България“, образувано по жалба № 22926/04; 

28.  Решение от 10 януари 2012 г. по делото „Бисер Костов срещу 

България“, образувано по жалба № 32662/06; 

29.  Решение от 11 октомври 2011 г. по делото „Христови срещу 

България“, образувано по жалба № 42697/05; 
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30.  Решение* от 24 май 2011 г. по делото „Анна Тодорова срещу 

България“, образувано по жалба № 23302/03; 

31.  Решение* от 10 февруари 2011 г. по делото „Генчеви срещу 

България“, образувано по жалба № 33114/03; 

32.  Решение от 27 януари 2011 г. по делото „Димитрова и други срещу 

България“, образувано по жалба № 44862/04; 

33.  Решение* от 27 януари 2011 г. по делото „Йорданови срещу 

България“, образувано по жалба № 10907/04; 

34.  Решение* от 2 декември 2010 г. по делото „Зашеви срещу 

България“, образувано по жалба № 19406/05; 

35.  Решение от 18 ноември 2010 г. по делото „Сеидова и други срещу 

България“, образувано по жалба № 310/04; 

36.  Решение* от 7 октомври 2010 г. по делото „Каранджа срещу 

България“, образувано по жалба № 69180/01; 

37.  Решение* от 2 септември 2010 г. по делото „Влаеви срещу 

България“, образувано по жалба № 980/05; 

38.  Решение* от 2 септември 2010 г. по делото „Бекирски срещу 

България“, образувано по жалба № 71420/01; 

39.  Решение* от 8 юли 2010 г. по делото „Въчкови срещу България“, 

образувано по жалба № 2747/02; 

40.  Решение от 10 юни 2010 г. по делото „Васил Сашов Петров срещу 

България“, образувано по жалба № 63106/00; 

41.  Решение от 25 март 2010 г. по делото „Ангел Васков Ангелов срещу 

България“, образувано по жалба № 34805/02; 

42.  Решение* от 25 март 2010 г. по делото „Шишкови срещу България“, 

образувано по жалба № 17322/04; 

43.  Решение* от 7 януари 2010 г. по делото „Сашов и други срещу 

България“, образувано по жалба № 14383/03; 

44.  Решение* от 5 ноември 2009 г. по делото „Колеви срещу България“, 

образувано по жалба № 1108/02; 

45.  Решение* от 22 януари 2009 г. по делото „Петьо Попов срещу 

България“, образувано по жалба № 75022/01; 

46.  Решение от 15 януари 2009 г. по делото „Георги Димитров срещу 

България“, образувано по жалба № 31365/02; 
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47.  Решение* от 16 октомври 2008 г. по делото „Владимир Георгиев 

срещу България“, образувано по жалба № 61275/00; 

48.  Решение от 31 юли 2008 г. по делото „Васил Петров срещу 

България“, образувано по жалба № 57883/00; 

49.  Решение от 22 юли 2008 г. по делото „Бойко Иванов срещу 

България“, образувано по жалба № 69138/01; 

50.  Решение от 20 декември 2007 г. по делото „Николова и Величкова 

срещу България“, образувано по жалба № 7888/03; 

51.  Решение* от 27 септември 2007 г. по делото „Николай Димитров 

срещу България“, образувано по жалба № 72663/01; 

52.  Решение* от 26 юли 2007 г. по делото „Ангелова и Илиев срещу 

България“, образувано по жалба № 55523/00; 

53.  Решение от 12 април 2007 г. по делото „Иван Василев срещу 

България“, образувано по жалба № 48130/99; 

54.  Решение от 10 май 2007 г. по делото „Стефан Илиев срещу 

България“, образувано по жалба № 53121/99; 

55.  Решение от 18 януари 2006 г. по делото „Рашид срещу България“, 

образувано по жалба № 47905/99; 

56.  Решение от 22 юни 2006 г. по делото „Казакова срещу България“, 

образувано по жалба № 55061/00; 

57.  Решение* от 23 февруари 2006 г. по делото „Огнянова и Чобан 

срещу България“, образувано по жалба № 46317/99. 

 

 


