
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА 
 

  

 
СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ЕДИННИЯ КАТАЛОГ НА КОРУПЦИОННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ , ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД №474/01.03.2017 Г. НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС НА РБ 
 

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 ГОДИНА 
 

№ 
дело 

дата на 
образу-

ване 
Съд 

име на 
подсъдимия 

длъжностно 
качество на 
подсъдимия 

текст от 
НК 

/по ОА/ 

съдебен акт 
/кратък диспозитив, оправдан, признат 

за виновен/ текст от НК 

1561/2017г. 04.04.2017 Районен 

съд Варна 

Аргир Пиков Управител Чл.202, 

ал.2,т.1 

вр. 

чл.201 от 

НК  

Прекратява съдебното производство по 

НОХД № 1561 по описа за 

2017г..Връща делото на Варненска 

районна прокуратура, за отстраняване 

на допуснатите  отстраними 

процесуални нарушения. 

1745/2017г. 19.04.2017 Районен 

съд- Варна 

Атанас Демиров няма Чл.167, 

ал.2, пр.2 

НК 

Предварително изслушване на 

08.06.2017г. 

98/2017 27.3.2017 ОС -
Разград 

АЛДИН СЕНКОВ Водач на 
МПС 

ЧЛ.304А, 
ПРЕДЛ.1 
И 
ПРЕДЛ.3 
ВР. С 
ЧЛ.304, 
АЛ.1 НК 

ПРИЗНАВА подсъдимия Алдин 
Великов Сенков, роден на 10.12.1977 г. 
в гр. Исперих, с постоянен адрес в с. 
Вазово, живущ в с. Вазово, Община 
Разград, български гражданин, с 
основно образование, женен, 
безработен, неосъждан, ЕГН 
7712105140 за виновен в това, на 
19.03.2017 год., в гр. Исперих, Област 
Разград, на пресечката на улиците ул. 



9000 Варна, пл. „Независимост” № 2 
тел.: 052/686 506, факс: 052/607 798, e-mail: vnaps@appealcourt-varna.org 

„6-ти септември“ и ул. „Панега“ е 
предложил и дал подкуп - сумата от 30 
лева (една банкнота с номинал 20 лв. и 
една банкнота с номинал 10 лв.) на 
длъжностно лице, полицейски орган - 
младши автоконтрольор Стефан 
Цвятков Димитров - служител в 
Районно управление на МВР гр. 
Исперих, за да не извърши действие по 
служба – да не му състави акт за 
установяване на административно 
нарушение, с което е осъществил от 
обективна и субективна страна 
съставът на престъплението по чл. 
304а, предл. 1 и 3 НК, поради което и 
на основание чл. 36 НК и чл. 373, ал. 2 
НПК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” 
НК НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, 
включващо следните пробационни 
мерки:  
1. задължителна регистрация по 
настоящ адрес за срок от 6 месеца, с 
периодичност два пъти седмично  
2. задължителни периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 6 
месеца.  
На основание чл. 307а НК ОТНЕМА в 
полза на държавата вещественото 
доказателство - банкнота с номинал от 
10,00 (десет) лева със сериен № БГ 
4677874 и една банкнота с номинал от 
20,00 лв. (двадесет) лева със сериен № 
БР 5973186. 

НОХД 
2/2017г. 

04.01.2017г. РС-
ДУЛОВО 

БЕЙХАН АХМЕД КМЕТ чл.311, 
ал.1 от 
НК 

Присъда от 23.03.2017г. – 3 месеца 
лишаване от свобода, което отлага с 3 
години изпитателен срок 

 


