
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА 
 

  
Приложение № 2 

към Заповед № РД-0140/09.03.2017 г. 

 
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 МАЙ ГОДИНА 
 

№ 
дело 

Дата на 
образу-

ване 
Съд 

Подсъдим  
(име и фамилия) 

Длъжностно 
качество на 
подсъдимия 

Текст от НК 
/по ОА/ 

Съдебен акт 
/кратък диспозитив, оправдан, 

признат за виновен/ текст от НК 

95/2017 31.03.2017 
ОС - 

Добрич 
Геновева 

Димитрова 
 

Чл.304а, 
пр.3 във вр.с 
чл.304, ал.1 

от НК 

Присъда – признава за виновна на 
основание чл.304а, пр.3 във вр. с 
чл.304, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от 
НК й налага наказания «лишаване 
от свобода» за срок от 1/една/ 
година и «глоба» в размер на 
1000.00/хиляда/ лева. 
На осн. чл.58а, ал.1 от НК намалява 
наложеното наказание лишаване от 
свобода с една трета, като 
подсъдимата следва да изтърпи 
наказание «лишаване от свобода» 
за срок от 8/осем/ месеца. 
2. На основание чл.345, ал.2 от НК и 
чл.54, ал.1 от НК й налага наказание 
«глоба» в размер на 
500.00/петстотин/ лева. 
На основание чл.23, ал.1 от НК 
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подсъдимата Димитрова следва да 
изтърпи най-тежкото между така 
наложените наказания, а именно 
лишаване от свобода за срок от 
8/осем/ месеца, чието изпълнение 
на основание чл.66, ал.1 от НК 
отлага за срок от три години. 
На основание чл.23, ал.3 от НК към 
така наложеното най-тежко 
наказание лишаване от свобода 
присъединява наказанието глоба в 
размер на 1000.00 / хиляда/ лева.  

110/2017 11.04.2017 
ОС - 

Добрич 
Атанас Стоянов  

Чл.304а, 
пр.3 във вр.с 
чл.304, ал.1 

от НК 

Присъда – признат за виновен, на 
основание чл.304а, пр.3 във вр. с 
чл.304, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от 
НК му налага наказание «лишаване 
от свобода» за срок от 9/девет/ 
месеца и «глоба» в размер на 
300.00/триста/ лева. 
На основание чл.58а, ал.1 от НК 
намалява наложеното наказание 
лишаване от свобода с една трета, 
като подсъдимият следва да 
изтърпи наказание «лишаване от 
свобода» за срок от 6/шест/ месеца, 
чието изпълнение на основание 
чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от 
три години. 

600/2017 10.05.2017 
РС – 

Добрич 
Румен Арнаудов Валутен касиер 

Чл.205, ал.1, 
т.1 вр.чл.201 

от НК 

Споразумение – признат за виновен 
на осн. чл. 205, ал.1, т.1 вр.чл.201 от 
НК, вр. чл.54, ал.1 от НК налага 
наказание „лишаване от свобода“ за 
срок от четири месеца. На осн.чл.66 
ал.1 от НК отлага за срок от три 
години. Възпитателна работа в 
срока на условното осъждане. 
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169/2017 15.5.2017 
ОС -

Разград 
Ерджан Хюсеин 

Управител и 
представляващ 

на „Нико 94“ 
ЕООД 

Чл.256,ал.2, 
пр.4 вр. С 

ал.1,предл.1 
вр. с чл.26, 

ал.1 НК 

 

196/2017 30.5.2017 
ОС -

Разград 
Реджеб Салим Водач на МПС 

Чл.304а, 
предл.1 и 3 
вр. с чл.304, 

ал.1 НК 

 

515/2017 05.05.2017 Окръжен 

съд Варна 

Анита Желева не работи чл. 304а НК насрочено за 11.07.2017г. и за 

17.07.2017г. 

612/2017 26.05.2017г. Окръжен 

съд Варна 

Христо Христов управляващ и 

представляващ 

търговско 

дружество 

чл.256, ал.2 

НК 

насрочено предварително 

изслушване за 19.06.2017г. 

86/17 09.03.2017 Районен 

съд Девня 

Теодор Маринов Технически 

ръководител 

Чл.311, ал.1 

вр. чл. 26, 

ал.1 НК 

На осн. Чл.311, ал.1, вр. чл. 26, 

ал.1 вр.чл.55, ал.1, т.2, б.Б 

вр.чл.42а, ал.2, т.1 и т.2от НК му 

Налага наказание „Пробация“ с 

пробационни мерки „Задължителна 

регистрация по настоящ адрес“ за 

срок от 1/една/ година, с 

периодичност два пъти седмично и 

„задължителни перодични срещи с 

пробационен служител“ за срок от 

1/една/ година. 
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216/2017г. 
 

22.05.2017г. 
Районен 
съд- 
Велики 
Преслав 

 
Акиф Хюсеинов 

Кмет на с. 
Станянци, обл. 
Шумен 

престъпл. по 
чл. 311, ал. 
1, във вр. с 
чл. 26, ал. 1 
от НКи 
престъпл. по 
чл. 311, ал. 
1, във вр. с 
чл. 26, ал. 1 
от НК 

Споразумение № 29/30.05.2017 г. 
Признат за виновен 
За горепосоченото деяние, на 
основание чл. 311, ал. 1 вр. чл. 26, 
ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, на 
обвиняемия АКИФ ХЮСЕИНОВ се 
налага наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА” в размер на ЕДНА 
ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА. 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК, 
изпълнението на така 
определеното наказание СЕ 
ОТЛАГА за срок от ТРИ години, 
считано от 30.05.2017 година. 
На основание чл. 381, ал. 8 от НПК 
вр. чл. 23, ал. 1 от НК, за 
престъпленията по настоящото 
споразумение, на обвиняемия 
АКИФ ХЮСЕИНОВ се определя 
ОБЩО НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ 
ОТ СВОБОДА” в размер на ЕДНА 
ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА. 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК, 
изпълнението на така 
определеното общо наказание 
„Лишаване от свобода” СЕ ОТЛАГА 
за срок от ТРИ години, считано от 
30.05.2017 година. 
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