
 
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 ЯНУАРИ 2018 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 

НОХД 
2965/2017 г. 

3.7.2017 РАЙОНЕН 
СЪД - ВАРНА 

ГЕНАДИ ЯНКОВ няма чл.235, ал.2, 
Укриване, 
превозване 
на 
незаконно 
добит 
дървен 
материал, 
др. 

Споразумение 55/29.1.2018г. Осъден по 
споразумение Пробация ПОДСЪДИМИЯ 
ГЕНАДИ ЯНКОВ СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН 
и ПРИЕМА да изтърпи наказание на осн. 
чл.235 ал.2 пр.4 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.55 ал.1 
т.2 б.„Б“ от НК – ПРОБАЦИЯ със следните 
пробационни мерки: На осн. чл.42а ал.2 т.1 от 
НК задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с 
периодичност за явяване и подписване два 
пъти седмично; На осн. чл.42а ал.2 т.2 от НК 
задължителни периодични срещи с 
пробационен служител за срок от ЕДНА 
ГОДИНА.  

ЗДРАВКО ЯНКОВ няма чл.235, ал.2, 
Укриване, 
превозване 
на 
незаконно 
добит 

Споразумение 55/29.1.2018г.Осъден по 
споразумение ЛС до 1 г-условно 
ПОДСЪДИМИЯ ЗДРАВКО ЯНКОВ СЕ 
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН и ПРИЕМА да 
изтърпи наказание на осн. чл.235 ал.3 т.4 вр. 
ал.1 пр.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК - ЛИШАВАНЕ 
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дървен 
материал, 
др. 

ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, 
изтърпяването на което на осн. чл.66 ал.1 от 
НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ 
ГОДИНИ.  

ЕРДЖАН 
АРШИМОВ 

няма чл.235, ал.2, 
Укриване, 
превозване 
на 
незаконно 
добит 
дървен 
материал, 
др. 

Споразумение 55/29.1.2018г. Осъден по 
споразумение Пробация ПОДСЪДИМИЯ 
ЕРДЖАН АРШИМОВ СЕ ПРИЗНАВА ЗА 
ВИНОВЕН и ПРИЕМА да изтърпи наказание на 
осн. чл.235 ал.2 пр.4 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.55 
ал.1 т.2 б.„Б“ от НК – ПРОБАЦИЯ със следните 
пробационни мерки: На осн. чл.42а ал.2 т.1 от 
НК задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с 
периодичност за явяване и подписване два 
пъти седмично; На осн. чл.42а ал.2 т.2 от НК 
задължителни периодични срещи с 
пробационен служител за срок от ШЕСТ 
МЕСЕЦА .  

НОХД 
5783/2017 г. 

15.12.2017 РАЙОНЕН 
СЪД - ВАРНА 

СТАНКА 
ДИМИТРОВА 

Продавач-
консултант 

чл.194, ал.1, 
Кражба 

Споразумение 52/25.1.2018г. Осъден по 
споразумение ЛС до 1г – условно ОДОБРЯВА 
постигнато споразумение по силата на което 
се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА и приема на на 
основание чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.54 
ал.1 от НК приема наказание: ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА за срок от ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на 
основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА с 
изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Страните 
приемат, че няма да възлагат полагане на 
възпитателни грижи по чл.67 ал.1 и ал.2 от НК 
спрямо подсъдимата през изпитателния срок.  

НОХД 
300/2017 г. 

31.8.2017 Окръжен съд - 
Добрич 

С. М. Подсъдим чл.282, ал.2, 
Нарушаване 
на служебни 
задължения, 
значителни 
вреди, др. 

Определение 41/18.1.2018г. ПРЕКРАТЯВА 
съдебното производство по НОХД №300/2017г. 
по описа на Окръжен съд – Добрич и връща 
делото на прокурора с оглед отстраняване на 
допуснати съществени процесуални 
нарушения, подробно описани в 
обстоятелствената част на настоящия съдебен 
акт, както и за отстраняването на съответната 
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явна фактическа грешка. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО 
подлежи на обжалване и протестиране в 7—
дневен срок от днес пред Апелативен съд – 
Варна.  

НОХД 
18/2018 г. 

16.1.2018 Районен съд - 
Каварна 

ЕНГИН ДЕРВИШ Обвиняем чл.167, ал.2, 
Склоняване 
към 
упражняване 
на 
избирателно 
право в 
полза на 
определен 
кандидат, с 
цел имотна 
облага 

Споразумение 4/23.1.2018 г. Осъден по 
споразумение ЛС до 1 г -условно 

НОХД 
44/2018 

30.1.2018 Окръжен съд 
-Разград 

МЕЛИН МЮМЮН Водач на МПС ЧЛ.304"А", 
ПРЕДЛ.1 И 3 
ВЪВ ВР. С 
ЧЛ.304, АЛ.1 
ОТ НК 

НОХД 44/2018 

НОХД  
4/2018 г. 

2.01.2018 Районен съд – 
Велики 
Преслав 

ИСМАИЛ 
ХАЛИДОВ 
 
 
 
 
АЙТЕН РИЗА 

КМЕТ чл.311, ал.1, 
НК, чл.316 
във вр. с 
чл.311, ал.1 
НК 

Насрочено за 27.02.2018г. 

Административен ръководител-председател 
на АПЕЛАТИВЕН СЪД -  ВАРНА: 

             /В.Аракелян/ 
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