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

от съдебния район на САС към 06.04.2021 година 

              

№ 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   

№ 1227 
23.10.2019 А. К. 

Представляващ 

(пълномощник) 

на „Кар дилър“ 

ЕООД 

Чл. 255 НК 

Присъда  

№ 1002 

от 19.02.2021 г. 

ОТМЕНЯ ПРИСЪДА от 09.09.2019 г. по 

НОХД № 935/2018 г. по описа на СГС, 7 с-в, 

в частта, с която подсъдимият А.К. е 

оправдан по повдигнатото му обвинение за 

престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, 

пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК, 

извършено в периода от 14.12.11 г. до 

13.01.2013 г., като вместо това 

ПОСТАНОВЯВА: 

ПРИЗНАВА подсъдимия  А. К., роден на 

…..г., в гр. София, българин, с българско 

гражданство, неосъждан, със средно 

образование, с ЕГН …… за ВИНОВЕН в 

това, че в периода 14.12.2011 г. – 13.01.2013 г. 

в гр. София в качеството си на пълномощник 

на „Кар дилър“ ЕООД при продължавано 

престъпление избегнал установяване и 

плащане на данъчни задължения в особено 

големи размери, а именно данък добавена 

стойност (ДДС) в размер на 131 090.16 лв., 

като в справки – декларации по ЗДДС е 

потвърдил неистина относно размера на 

начисления на „Кар Дилър“ ЕООД ДДС по 

доставки с право на пълен данъчен кредит по 

фактури с доставчици „Ивенди трейд 2010“ 

ЕООД, „Стройбилдинг комерс“ ЕООД, 

„Метатрен Георгиев“ ЕООД, и „Валенти 

партнър“ ЕООД, каквито доставки не са били 

 



налице, като при водене на счетоводството са 

съставени документи с невярно съдържание – 

отчетни регистри – дневници за покупки за 

съответните данъчни периоди с отразени 

данъчни фактури с посочените доставчици и 

така приспаднал неследващ се данъчен 

кредит за дружеството в общ размер на 131 

090.16 лв., като деянията са извършени както 

следва: 

1. На 14.12.2011 г. избегнал  установяване и 

плащане на ДДС в размер на 2100 лв., като в 

справка-декларация № 

22101710385/14.12.2011 г. по ЗДДС е 

потвърдил неистина относно размера на 

начисления на „Кар Дилър“ ЕООД ДДС по 

доставки с право на пълен данъчен кредит по 

фактури с доставчици „Ивенди трейд 2010“ 

ЕООД и „Валенти партнър“ ООД, каквито 

доставки не са били налице, като при водене 

на счетоводството е съставен документ с 

невярно съдържание – отчетен регистри – 

дневник за покупки за данъчен период м. 

ноември 2011 г., пред ТД на НАП офис 

Център с отразени данъчни фактури с 

посочените доставчици и така приспаднал 

неследващ се данъчен кредит за дружеството 

в размер на 2100 лв. 

2. На 13.01.2012 г. избегнал  установяване и 

плащане на ДДС в размер на 18 492.00 лв., 

като в справка-декларация № 

22141342648/13.01.2012 г. е потвърдил 

неистина относно размера на начисления на 

„Кар Дилър“ ЕООД ДДС по доставки с право 

на пълен данъчен кредит по фактури с 

доставчици „Ивенди трейд 2010“ ЕООД и 

„Стройбилдинг комерс“ ЕООД, каквито 

доставки не са били налице, като при водене 



на счетоводството е съставен документ с 

невярно съдържание – отчетен регистър – 

дневник за покупки за данъчен период м. 

декември 2011 г., пред ТД на НАП офис 

Изток  с отразени данъчни фактури с 

посочените доставчици и така приспаднал 

неследващ се данъчен кредит за дружеството 

в размер на 18 492.00 лв. 

3.На 13.02.2012 г. избегнал  установяване и 

плащане на ДДС в размер на 9605.83 лв., като 

в справка-декларация № 

22141351365/13.02.2012 г. е потвърдил 

неистина относно размера на начисления на 

„Кар Дилър“ ЕООД ДДС по доставки с право 

на пълен данъчен кредит по фактури с 

доставчици „Ивенди трейд 2010“ ЕООД и 

„Стройбилдинг комерс“ ЕООД, каквито 

доставки не са били налице, като при водене 

на счетоводството е съставен документ с 

невярно съдържание – отчетен регистър – 

дневник за покупки за данъчен период м. 

януари 2012 г., пред ТД на НАП офис Изток с 

отразени данъчни фактури с посочените 

доставчици и така приспаднал неследващ се 

данъчен кредит за дружеството в размер на 

9605.83 лв. 

4. На 14.03.2012 г. избегнал  установяване и 

плащане на ДДС в размер на 18 763.74 лв., 

като в справка-декларация № 

22141362784/14.03.2012 г. е потвърдил 

неистина относно размера на начисления на 

„Кар Дилър“ ЕООД ДДС по доставки с право 

на пълен данъчен кредит по фактури с 

доставчици „Ивенди трейд 2010“ ЕООД и 

„Стройбилдинг комерс“ ЕООД, каквито 

доставки не са били налице, като при водене 

на счетоводството е съставен документ с 



невярно съдържание – отчетен регистър – 

дневник за покупки за данъчен период м. 

февруари 2012 г., пред ТД на НАП офис 

Изток  с отразени данъчни фактури с 

посочените доставчици и така приспаднал 

неследващ се данъчен кредит за дружеството 

в размер на 18 763.74 лв. 

5. На 17.04.2012 г. избегнал  установяване и 

плащане на ДДС в размер на 23 921.43 лв., 

като в справка-декларация № 

22141371827/17.04.2012 г. е потвърдил 

неистина относно размера на начисления на 

„Кар Дилър“ ЕООД ДДС по доставки с право 

на пълен данъчен кредит по фактури с 

доставчици „Ивенди трейд 2010“ ЕООД и 

„Стройбилдинг комерс“ ЕООД, каквито 

доставки не са били налице, като при водене 

на счетоводството е съставен документ с 

невярно съдържание – отчетен регистър – 

дневник за покупки за данъчен период м. 

март 2012 г., пред ТД на НАП офис Изток  с 

отразени данъчни фактури с посочените 

доставчици и така приспаднал неследващ се 

данъчен кредит за дружеството в размер на 

23 921.43 лв. 

6. На 14.09.2012 г. избегнал  установяване и 

плащане на ДДС в размер на 14 204.00 лв., 

като в справка-декларация № 

22101863354/14.09.2012 г. е потвърдил 

неистина относно размера на начисления на 

„Кар Дилър“ ЕООД ДДС по доставки с право 

на пълен данъчен кредит по фактури с 

доставчици „Ивенди трейд 2010“ ЕООД и 

„Метатрен Георгиев“ ЕООД, каквито 

доставки не са били налице, като при водене 

на счетоводството е съставен документ с 

невярно съдържание – отчетен регистър – 



дневник за покупки за данъчен период м. 

август 2012 г., пред ТД на НАП офис Център  

с отразени данъчни фактури с посочените 

доставчици и така приспаднал неследващ се 

данъчен кредит за дружеството в размер на 14 

204.00 лв. 

7. На 12.10.2012 г. избегнал  установяване и 

плащане на ДДС в размер на 7550.00 лв., като 

в справка-декларация № 

22101876981/12.10.2012 г. е потвърдил 

неистина относно размера на начисления на 

„Кар Дилър“ ЕООД ДДС по доставки с право 

на пълен данъчен кредит по фактури с 

доставчици Стройбилдинг комерс“ ЕООД и 

„Метатрен Георгиев“ ЕООД, каквито 

доставки не са били налице, като при водене 

на счетоводството е съставен документ с 

невярно съдържание – отчетен регистър – 

дневник за покупки за данъчен период м. 

септември 2012 г., пред ТД на НАП офис 

Център  с отразени данъчни фактури с 

посочените доставчици и така приспаднал 

неследващ се данъчен кредит за дружеството 

в размер на 7550.00 лв. 

8. На 14.11.2012 г. избегнал  установяване и 

плащане на ДДС в размер на 7040.00 лв., като 

в справка-декларация № 

22101899490/14.11.2012 г. е потвърдил 

неистина относно размера на начисления на 

„Кар Дилър“ ЕООД ДДС по доставки с право 

на пълен данъчен кредит по фактури с 

доставчик „Стройбилдинг комерс“ ЕООД, 

каквито доставки не са били налице, като при 

водене на счетоводството е съставен 

документ с невярно съдържание - отчетен 

регистър – дневник за покупки за данъчен 

период м. октомври 2012 г., пред ТД на НАП 



офис Център  с отразени данъчни фактури с 

посочените доставчици и така приспаднал 

неследващ се данъчен кредит за дружеството 

в размер на 7040.00 лв. 

9. На 13.12.2012 г. избегнал  установяване и 

плащане на ДДС в размер на 8967.83 лв., като 

в справка-декларация № 

22101912581/13.12.2012 г. е потвърдил 

неистина относно размера на начисления на 

„Кар Дилър“ ЕООД ДДС по доставки с право 

на пълен данъчен кредит по фактури с 

доставчик „Стройбилдинг комерс“ ЕООД, 

каквито доставки не са били налице, като при 

водене на счетоводството е съставен 

документ с невярно съдържание – отчетен 

регистър – дневник за покупки за данъчен 

период м. ноември 2012 г., пред ТД на НАП 

офис Център  с отразени данъчни фактури с 

посочения доставчик и така приспаднал 

неследващ се данъчен кредит за дружеството 

в размер на 8967.83 лв. 

10. На 13.01.2013 г. избегнал  установяване и 

плащане на ДДС в размер на 20445.33 лв., 

като в справка-декларация № 

22101931843/13.01.2013 г. е потвърдил 

неистина относно размера на начисления на 

„Кар Дилър“ ЕООД ДДС по доставки с право 

на пълен данъчен кредит по фактури с 

доставчик „Стройбилдинг комерс“ ЕООД, 

каквито доставки не са били налице, като при 

водене на счетоводството е съставен 

документ с невярно съдържание – отчетен 

регистър – дневник за покупки за данъчен 

период м. декември 2012 г., пред ТД на НАП 

офис Център  с отразени данъчни фактури с 

посочения доставчик и така приспаднал 

неследващ се данъчен кредит за дружеството 



в размер на 20445.33 лв. 

поради което и на основание чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 НК и 

чл.55, ал.1, т.1 НК му налага наказание  

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 

ЕДНА ГОДИНА. 

На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА 

изтърпяването на наказанието за срок от три 

години, считано от влизане на присъдата в 

сила. 

На основание чл.189, ал.3 НПК осъжда А. К. 

да заплати сумата от 3 594.49 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.   

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и 

протест в 15-дневен срок от днес пред 

Върховен касационен съд. 

2 
САС 

ВНОХД     

№ 572 
08.06.2020 К. М. НЕПОСОЧЕНО ЧЛ. 242, ал..4 НК   

    П. М. НЕПОСОЧЕНО ЧЛ. 242, ал..4 НК   

3 

САС 
ВНОХОД

№ 1282 
20.11.2020 Св. Б. Л. 

Изпълнителен 

директор на 

МБАЛ „Христо 

Ботев“ АД 

Враца 

ЧЛ.219, ал.4 НК 

Решение 

№ 97/ 

23.03.2021 г. 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 13 от 

4.8.2020 г., постановена по н.о.х.д. № 474/19 

г. по описа на Окръжен съд – Враца, 

Наказателно отделение (оправдателна 

присъда) 

     

4 
САС 

ВНОХД   

№ 1274 
19,11,2020 П. С. К. 

Брокер фирма 

„Бокавро“ 
Чл. 256, ал. 2 НК   

5 

САС 
ВНОХД   

№ 48 
13.01.2021 К. К. НЕПОСОЧЕНО 

ЧЛ. З04 Б, АЛ.1 

НК 

Решение 

№ 83 от 

15.03.2021 

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО присъда от 

11.06.2020 г., постановена по НОХД 

№3898/2019г., по описа на СГС, НО, 24 

състав.  

С присъда от 11.06.2020г. по НОХД 

№3898/2019г., СГС, НО, 24 състав е признал 

подсъдимия К. Ц. К. за ВИНОВЕН по 



повдигнатото обвинение за извършено 

престъпление по чл. 304 Б, ал. 1, поради което 

и на основание чл. 55 от НК му е наложил 

наказание ГЛОБА в размер на 5000 лева.  

6 
САС 

ВНОХД № 

105 
27.01.2021 Н. В. Хр. Непосочено Чл. 167, ал.4 НК    

7 

САС 
ВНОХД 

№199 
19.02.2021 Св. В. Сп. 

Младши 

автоконтрольор 

в група „03“, 

сектор „02“ към 

отдел „Пътна 

полиция“ при 

СДВР 

Чл.302 НК    

8 

СГС 
НОХД 

4491/2017г. 
26.9.2017 С. Б. безработен 

чл.144,ал.3, 

чл.216,ал.1, 

чл.304,ал.1,305, 

чл.330,ал.1 НК 

    

9 

СГС 
НОХД 

3474/2018г. 
1.8.2018г. И. И. 

Председател на 

ПП Дрон 

чл.167,ал.2,  

чл.167,ал.3,  

чл.167,ал.4 НК 

Присъда 

260036/ 

15.3.2021 г. 

Оправдан   

 

   И. Т. 

кандидат за 

общински 

съветник 

чл.167,ал.3 НК  Оправдан   

10 

СГС 

НОХД 

5690/ 

2018 г., 

образувано 

след дораз-

следване 

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. ДА 
чл.242,ал.4 НК   



Митници 

11 
СГС 

НОХД 

1745/2019г. 
24.4.2019 К. Г. няма данни чл.304а НК    

12 

СГС 

НОХД 

1848/2019 

г. 

2.5.2019 Е. А. безработен чл.304а НК    

13 

СГС 

НОХД 

2623/2019 

г. 

24.6.2019 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   

14 

СГС 

НОХД 

2654 

(2019 г., 

образувано 

след дораз-

следване 

по НОХД 

27/2018г. 

26.6.2019 Е. Д. 
полицейски 

инспектор 
чл.304а НК    

15 
СГС 

НОХД 

2774/2019г. 
3.7.2019 И. И. пенсионер чл.304а НК    

16 

СГС 

НОХД 

4221/2019 

г. 

15.10.2019 Х. Т. 

мениджър 

Бизнес клиенти 

Уникредит 

Булбанк 

чл. 203 НК 

 

  

17 

СГС 

НОХД 

4266/2019 

г. 

17.10.2019 С. И. безработен 
чл. 354а, ал.2, т.2 

НК 
   

18 

СГС 

НОХД 

4754/2019 

г. 

19.11.2019 Л. С. 
гл. инспектор 

НАП 
чл.302 НК    

 
   М. Ф. 

гл.инспектор 

НАП 
   

19 

СГС 

НОХД 

4991/2019 

г. 

3.12.2019 С. Ш. 

Управител 

Мултиплексорни 

вериги ЕООД 

чл.220,ал.2 НК    

20 СГС НОХД 3.12.2019 А. Г. Управител чл.220,ал.1 НК    



4993/2019 

г. 

Дунав Агро 

Трейд ЕООД 

21 
СГС 

НОХД 

82/2020 г. 
9.1.2020 К. Я. кандидат за кмет чл.167,ал.2 НК 

 
  

22 

СГС 
НОХД 

137/2020 г. 
14.1.2020 М. А. 

Управител на 

Търговско 

дружество 

чл.304, ал.1 НК 

Присъда 

260048/ 

30.3.2021 г. 

Осъден ЛС до 3 г. – условно 

23 

СГС 
НОХД 

188/2020 г. 
17.1.2020 Р. К. 

Изп.директор  на 

ИПТД"Статус 

Инвест"АД 

чл.203, ал.1, 

чл.220, ал.2  НК 
 

  

24 
СГС 

НОХД 

406/2020 г. 
30.1.2020 М. Н. ДФ Земеделие чл.220, ал.1 НК 

   

25 

СГС 

НОХД 

955/2020 г., 

образувано 

след 

доразследв

ане по 

НОХД 

2060/2019 

г. 

6.3.2020 П. Г. 

касиер УМБАЛ 

„Алексан-

дровска“ 

чл.219, ал.4 НК    

26 

СГС 

НОХД 

1328/2020г.

, 

образувано 

след 

доразследв

ане по 

НОХД 

3004/2018 

г. 

16.4.2020 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 

   



27 

СГС 

НОХД 

1450/2020г.

, 

образувано 

след 

отменена 

от САС 

присъда по 

НОХД 

2100/ 

2016 г. 

30.4.2020 А. Ч. 

Управител на 

"Сигра груп" 

ЕООД 

чл.203, ал.1 НК    

28 

СГС 

НОХД 

4270/ 

2020 г. 

24.11.2020 К. М. 

куриер - 

фирма"Стефи 

ЕКСПРЕС"ЕОО

Д 

чл.253,ал.3 и 

чл.354 А,ал.5 НК 
   

29 

СГС 
НОХД 

128/2021 г. 
13.1.2021 А. Х. 

Пълномощник 

на "АТЕА груп" 

ЕООД 

чл.203,ал.1 НК 

 

  

30 

СГС 
НОХД 

755/2021 г. 
23.2.2021 

П. Д. 

гл.счетоводител 

на "Прософт" 

АД и "Прософт 

95" 

чл.203,ал.1 НК    

31 

СГС 

НОХД 

1027/ 

2021 г. 

17.3.2021 

П. П. 

изп. директор на 

„Трейс Ямбол“ 

АД 

чл.220,ал.1 НК    

32 

СГС 

НОХД 

1038/ 

2021 г. 

18.3.2021 

И. Д. 

Директор у-ние 

„Частно 

банкиране“ 

Булбанк 

чл.219,ал.4,1,2 

НК 
   

 

   

М. Т. 

Директор о-л 

„частни 

клиенти“ 

Булбанк 

чл.219,ал.4,1,2 

НК 
   

 

   

И. К. 

Касиер о-л 

„частни 

клиенти“ 

Булбанк 

чл.203,ал.1 НК    



33 

СГС 

НОХД 

1165/ 

2021 г. 

25.3.2021 

Н. М. 

охранител 

чл.304а, 305, 

чл.343б, ал.1, 

чл.343г НК 

   

34 

СГС 

НОХД 

1221/2021 

г. 

30.3.2021 

Д. Д. 

полицейски 

служител чл.302 НК    

 
   

Ц. М. 

полицейски 

служител 
чл.302 НК    

35 Окръ-

жен съд 

Благоев-

град 

34/2020 16.01.2020 С. Т. Управител на 

„Фарма Петра“ 

чл.203,ал.1 

вр.чл.202, ал.1 

т.1 вр. с чл.201 

НК вр.чл.93 т.1, 

б.“б“ и чл.26, 

ал.1 НК и по 

чл.255, ал.3 вр. с 

ал.1 т.2 вр. с 

чл.26, ал.1 НК 

вр. с чл.93, т.1 , 

б.“б“ от НК 

 

  
 

Насрочено за 

12.05.2021 г. 

 

36 Районен 

съд 

Разлог 

342/17 27.04.2017 И. И. Управител на 

търговско 

дружество 

Чл. 202 ал.2 т.1 

вр. Чл. 201 НК, 

вр. Чл. 26 ал.1 

НК 

 

 

Насрочено за 

26.04.2021 г. 

  

37 Районен 

съд 

Разлог 

811/18 06.12.2018 З. Ч. 

 

 

 

 

 

Директор на ТП 

„ДГС Разлог“ 

 

Чл. 311 ал.1 НК  

При съдия 

докладчик. 

  

38 Районен 

съд 

Разлог 

124/19 26.02.2019 Н. Х. Помощник 

лесничей в ТП 

„ДГД Якоруда“ 

 

Чл. 311 ал.1 вр. 

чл. 26 ал.1 НК 

При съдия 

докладчик 

 



 

39 Районен 

съд 

Разлог 

454/20 18.09.2020 А. К. и 

М. К. 

Главен 

специалист 

„Образование“ 

при Община 

Банско и старши 

специалист 

„счетоводител 

Чл. 201 

длъжностно 

присвояване, 

чл.311 ал.1, 

съставяне 

официален 

документ с 

неверни данни 

Насрочено за 

15.04.2021 г. 

 

40 Районен 

съд 

Благоев-

град 

864/16 03.05.2016 С. Б. управител на 

дружество,фирм

а "Моби АС" 

ООД 

гр.Благоевград 

чл. 202 ал. 2 т. 

1,вр. чл. 201 ,вр. 

чл. 26 от НК 

Насрочено за 

11.05.2021 г. 

 

41 Районен 

съд 

Благоев-

град 

1777/20 04.12.2020 П. К. младши 

полицейски 

инспектор в 

група 

„Териториална 

полиция“ на 

сектор 

„Охранителна 

полиция" към 02 

РУ - Благоевград 

при ОД на МВР 

– Бл-д 

чл. 311, ал.1 от 

НК и по чл. 294, 

ал.4 от НК,във 

връзка с ал.,1 от 

НК 

Насрочено за 

20.04. 2021 и 

22.04.2021 г. 

 

42 Районен 

съд 

Благоев-

град 

40/2021 13.01.2021 Д. С. Служител в ТД 

„Титан груп 

2015“ ЕООД 

Чл. 201 ал.1 НК Насрочено за 

10.05.2021 г. 

 

43 Районен 

съд Сан-

дански 

306/19 20.05.2019 А. Н. Шофьор във 

фирма 

„Фуудлинк 

България“ ЕООД Чл. 201 НК 

Насрочено за 

10.05.2021 г. 

 

44 Районен 

съд Сан-

дански 

605/19 30.10.2019 Д. К. Мениджър към 

магазин в офис 

на „Мобил тел“ 

Чл. 310 1л.1 във 

вр. с чл. 309 НК 

Насрочено за 

23.04.2021 г. 

 



45 Районен 

съд Сан-

дански 

433/19 31.07.2019 И. М. Диспечер 

„Европът 2000“ 

АД 

Чл. 201 ал.1 вр. с 

чл. 25 ал.1 НК 

Насрочено е за 

06.04.2021 г.  

46 Районен 

съд 

Санданс

ки 

291/20 16.07.2020 Т. С. Управител на 

дружество 

„АИЗАЕМ.БГ“ 

ООД София 

Чл. 201 във вр. с 

чл. 26 ал.1 НК 

Насрочено за 

13.04.2021 г. 
 

47 Районен 

съд 

Петрич 

426/20 12.08.2020 С. И. Помощник  

управител във 

Виваком 

Чл. 310 ал.1 пр.1 

вр. с чл. 309 ал.1 

вр. с чл. 26 ал.1 

НК 

Насрочено за 

13.05.2021 г. 
 

48 Районен 

съд Гоце 

Делчев 

355/20 27.08.20 С. Л. Началник 

пощенска 

станция, тя и 

пощальон в 

с.Ковачевица Чл. 201 НК 

Насрочено за 

10.05.2021 г. 

 

49 

Окръ-

жен съд 

Враца  

НОХД 

63/2021 г. 
28.1.2021 С. Б. Подсъдим 

чл.304а,305, 

Даване подкуп 

на ДЛ, 

отговорно 

служебно 

положение 

 

Присъда 260008/17.3.2021 г. 

Осъден ЛС до 3 г.-условно 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.Б.  за 

ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2020 г. около 

23.15 ч. в с. Галиче, обл. Враца на ул. „Г. 

Димитров“ е направил опит да даде на П.В.Б. 

и Т.И.Т. - длъжностни лица, заемащи 

отговорно служебно положение - полицейски 

служители към РУ Бяла Слатина, дар - 2 бр. 

банкноти, всяка с номинал от по 10 лв., със 

серийни номера БТ0606365 и БЧ3672618, за 

да не извършат действия по служба - да не 

наложат глоба с фиш на С.Б.А. от   водач на 

лек автомобил марка „***“, модел „***“, с 

peг. № ЕН *** ВР за извършено нарушение на 

чл. 147, ал. 1 от ЗДвП, изразяващо се в 

управление на лекия автомобил, без същия да 

е преминал задължителен периодичен 

преглед за проверка на техническата му 

изправност, като от деянието, макар и 

довършено, не са настъпили предвидените от 



закона и искани от дееца обществено опасни 

последици - дарът не е приет, поради което и 

на основание чл. 304а, вр.чл. 304, ал. 1, вр.чл. 

18, ал.1, пр. 2, вр.чл. 58а, ал. 1, вр.чл. 54 НК, 

го ОСЪЖДА на четири месеца "лишаване от 

свобода" и "Глоба" в размер на 200 (двеста) 

лв. На основание чл. 66, ал. 1 НК, ОТЛАГА 

изтърпяването на така определеното 

наказание "лишаване от свобода" с 

изпитателен срок от три години от влизане на 

присъдата в законна сила. На основание чл. 

53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на 

Държавата две банкноти, всяка с номинал от 

по 10 лв., със серийни номера БТ0606365 и 

БЧ3672618. ПРИСЪДАТА може да се 

обжалва или протестира в 15- дневен срок от 

днес пред САС.  

50 

Окръ-

жен съд 

Враца  

НОХД 

138/2021 г. 
5.3.2021 Б.М. Обвиняем 

чл.354а,ал.2, 

Неразрешена 

дейност с 

наркотични 

вещества, в 

голямо 

количество, др. 

(до 2000 - ал.4) 

 

Споразумение 260003/10.3.2021 г. 

Осъден по споразумение ЛС до 3 г.-

ефективно 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение 

между Окръжна прокуратура гр. Враца, 

представлявана от прокурор К.Т. и адвокат 

М.Г., АК-Враца, в качеството й на 

упълномощен защитник на обвиняемия 

Б.Г.М., по силата на което ПРИЗНАВА 

подсъдимият Б.Г.М. ЗА ВИНОВЕН в това, че 

при условията на продължавано 

престъпление на 18.04.2019 година в с. 

Оселна, общ. Мездра и в с. Зверино, общ. 

Мездра, без надлежно разрешително и в 

нарушение на чл.30 от Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите 

е държал в дома си с цел разпространение 

високорисково вещество-коноп, както следва: 

-в с. ***, в таванско помещение на къща, 

високорисково наркотично вещество - 3 бр. 



изсушени растения, със суха листна маса-

коноп, с нето тегло 53.982 гр. с концентрация 

и съдържание на активния наркотично 

действащ компонент тетрахидроканабинол 

1.18% на стойност 323.89 лева. -в с. *** в 

кухненско и таванско помещение на къща, 

високорисково наркотично вещество - 5 броя 

полиетиленови сгъвки със суха листна маса-

коноп, с нето тегло на първото 7.061 гр. с 

концентрация и съдържание на активния 

наркотично действащ компонент 

тетрахидроканабинол 2.7%, второто с нето 

тегло 2.840 гр. с концентрация и съдържание 

на активния наркотично действащ компонент 

тетрахидроканабинол 2.0%, третото с нето 

тегло 8.539 гр. с концентрация и съдържание 

на активния наркотично действащ компонент 

тетрахидроканабинол 5.3%, четвъртото с нето 

тегло 0.917 гр. с концентрация и съдържание 

на активния действащ компонент 

тетрахидроканабинол 2.0% и петото с нето 

тегло 3.917 гр. с концентрация и съдържание 

на активния наркотично действащ компонент 

тетрахидроканабинол 2.0%, всичко на обща 

стойност 139.96 лева, което вещество е 

включени в Списък №1 на Наредбата за реда 

за класифициране на растенията и веществата 

като наркотични, приет с 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6 на МС от 11.01.2018 

г. за изменение и допълнение на Наредбата за 

реда и класифициране на растенията и 

веществата като наркотични, приета с 

Постановление №293 на Министерски съвет 

от 2011 В сила от 10.11.2011 г. Обн. ДВ. бр.87 

от 4 Ноември 2011 г., изм. ДВ. бр.97 от 8 

Ноември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 11 

Септември 2015 г., доп. ДВ. бр.48 от 24 Юни 



2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 

2018 г., доп. ДВ. бр.88 от 23 Октомври 2018 

г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019 г., 

доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019 г., изм. и 

доп. ДВ. бр.81 от 15 Септември 2020г. и във 

вр. с чл.З, ал.2, т.1 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите и 

деянието е извършено при условията на 

опасен рецидив- извършил е престъплението 

след като е бил осъден две пъти на лишаване 

от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер и поне за едно от тях изпълнението 

на наказанието не е отложено по чл.66 от НК 

/НОХД №385/2013 г. на МРС и НОХД 

№688/2013 г. на МРС/, с което е осъществил 

състава на престъплението, визирано в 

чл.354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, изр.1, предл.4, 

алт.1, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1,б.“Б“ от 

НК, поради което и на основание този текст и 

във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА 

наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в 

размер на 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ И 6 /ШЕСТ/ 

МЕСЕЦА, което да изтърпи при 

първоначален „строг“ режим на основание 

чл.57, ал.1, т.2, б."Б" от ЗИНЗС. На основание 

чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото 

в закона по-леко наказание „Глоба“, наред с 

наказанието „лишаване от свобода“. На 

основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2, б.“а“ 

от НК ОТНЕМА в полза на държавата 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, 

предмет на престъплението – найлонови 

пликчета тип спейсбек, 2 бр. найлонови 

пликчета, запечатани със слепка „Изследвано 

ВД“ – семена на конопено растение, 

притежаването на които е забранено, 

наркотичните вещества предадени за 



съхранение в "Агенция митници" с 

Протоколи №№63473 и 63474 от 19.06.2019 

г., които на основание чл.381, ал.5, т.6, във вр. 

чл.112, ал.2 от НПК ДА БЪДАТ 

УНИЩОЖЕНИ, а на основание чл.53, ал.1, 

б.а НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА 

ДЪРЖАВАТА и 1 бр. електронна везна. 

ОСЪЖДА Б.Г.М. ДА ЗАПЛАТИ направените 

по делото разноски в размер на 412,77 лв. 

/четиристотин и дванадесет лева и седемдесет 

и седем стотинки/, които следва да заплати в 

полза на държавата по сметка на ОД на МВР - 

Враца. ОТМЕНЯМ мярката за неотклонение 

„ПОДПИСКА“, взета по отношение на 

подсъдимия Б.Г.М.. На основание чл.382, 

ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА 

наказателното производство по НОХД 

№138/2021 год. по описа на Врачанския 

окръжен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО съгласно 

чл.382, ал.9 НПК е окончателно и не подлежи 

на обжалване, а съгласно чл.383, ал.1 НПК 

същото има последиците на влязла в сила 

присъда.  

51 

Районен 

съд 

Дупница 268 09.03.2021 В. Д. А. 

Председател на 

„Районна 

потребителска 

кооперация“ гр. 

Рила 

ЧЛ. 201, вр. Чл. 

26 ал.1 от НПК   

52 

Районен 

съд 

Дупница 325 23.03.2021 Д. И. Ш. 

Търговски 

работник, лишен 

от свобода, в 

„Служебно 

барче“ към 

затвор гр. Бобов 

дол 

ЧЛ.202,АЛ.2,Т.2,

ВР.ЧЛ.201,ВР.Ч

Л.29,АЛ.1,Б "Б" 

НК   

53 ОС – 

Монтана 

НОХД 

4/2021 
08.01.2021 М. З. З. 

Съдружник и 

пълномощник в 

чл.202, ал.2, т.1, 

вр. с чл.201, вр. с 
 Насрочено за 27.04.2021г. 



търговско 

дружество 

чл.26, ал.1 от НК 

и по чл.253, ал.4, 

вр. с ал.3, т.2 и 

т.3, вр с ал.1 от 

НК 

54 

ОС - 

Монтана 

НОХД № 

22/2021 
03.02.2021 Н. Д. П. 

Директор на 

„Дом за 

възрастни хора с 

деменция“ и 

„Дом за стари 

хора“ 

чл.203,ал.1,вр. с 

чл.202, ал.1, т.1, 

вр. чл.316, вр. 

чл.309, ал.1, вр. с 

чл.201, вр. с 

чл.26, ал.1 от 

НК; 

чл.220,ал.1от 

НК; чл.282,ал.2 

от НК, 

чл.219,ал.3 НК 

 Насрочено за 12.05.2021г. 

 

ИЗГОТВИЛ: 

 

СЪДЕБЕН СТАТИСТИК 

З. СТОЯНОВА 


