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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 2018 ГОДИНА 
 

№ дело Дата на 
образуване 

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 

ВНОХД 
263/2018 г. 

1.3.2018 Окръжен 
съд - Варна 

Р. А. Шофьор на 
товарен 
автомобил 

чл.201, Длъжностно 
присвояване 

Решение 139/17.5.2018 г. 
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 
32/01.02.2018 г. постановена 
по НОХД № 2433/2017 г., по 
описа на Районен съд 
гр.Варна, ІІІ състав в 
наказателната й част. 
ОТМЕНЯВА Присъда № 
32/01.02.2018 г. постановена 
по НОХД № 2433/2017 г.,по 
описа на Варненски районен 
съд, 3 състав в частта , с 
която подсъдимият Р. П. А. е 
осъден да заплати на „НИТИ“ 
ЕООД сумата от 2942,46 лв. 
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обезщетение за претърпени 
имуществени вреди от 
деянието,ведно със законна 
лихва от деня на 
увреждането и ОТХВЪРЛЯ 
гражданския иск като 
неоснователен.  

ВНОХД 
268/2018 г. 

6.3.2018 Окръжен 
съд - Варна 

А. К. Кмет чл.202,ал.2,т.1, 
Длъжностно 
присвояване в големи 
размери 

Решение 152/30.5.2018 г 
ОТМЕНЯ изцяло присъда № 
47 по НОХД №197/17г по 
описа на Девненски РС, 
постановена на 11.12.2017г. 
и ВРЪЩА делото за ново 
разглеждане на  
първоинстанционния съд – 
Девненски РС съд от друг 
съдебен състав от фазата на 
същинското съдебно  
заседание. 

НОХД 
406/2018 г. 

12.4.2018 Окръжен 
съд - Варна 

С. С. Подсъдим чл.304а, 305, Даване 
подкуп на ДЛ, отговорно 
служебно положение, 
чл.343б,ал.1, чл.343г, 
Управляване МПС, в 
пияно състояние - 1.2 

Присъда 40/14.5.2018 
Осъден ЛС до 3 г.-условно 
Признава подсъдимият за 
виновен, поради което и на 
основание чл.304а, вр. 
чл.304,ал.1 от НК, вр.чл.58а, 
ал.1 и чл.54 от НК му налага 
наказание ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА за срок от ЕДНА 
ГОДИНА, както и наказание 
ГЛОБА в размер на 500 лв. 
Признава подсъдимият за 
виновен, поради което и на 
основание чл. 343б,ал.1 от 
НК, вр.чл. 58а, ал.1 и чл.54 от 
НК му налага наказание 
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за 
срок от ЕДНА ГОДИНА, както 
и наказание ГЛОБА в размер 
на 200 лв. На основание 
чл.343 Г от НК налага на 
подсъдимия С. наказание 
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ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА 
УПРАВЛЯВА МПС за срок от 
ЕДНА ГОДИНА. На 
основание чл.23, ал.1 от НК 
ОПРЕДЕЛЯ едно общо 
наказание ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА за срок от ЕДНА 
ГОДИНА. На основание 
чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА 
изпълнението  
на определеното общо 
наказание за срок от ТРИ 
ГОДИНИ. На основание 
чл.23, ал.3 от НК 
ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към 
определеното общо 
наказание наложеното 
наказание ГЛОБА общо в 
размер на 700 лв., както и 
наказание ЛИШАВАНЕ ОТ 
ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС 
за срок от ЕДНА ГОДИНА.  

НОХД 
509/2018 г. 

10.5.2018 Окръжен 
съд - Варна 

Н. Д. Старши 
инспектор по 
приходите и 
ръководител 
екип 

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

 

Г. Т. Старши 
инспектор по 
приходите 

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

 

Р. Р. Управител на 
дружество 

чл.255,ал.3, Избягване 
плащане на данъчни 
задължения, в особено 
големи размери, др., 
чл.256,ал.2, 
Получаване средства от 
бюджета, чрез документ 
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с невярно съдържание, 
с участие на служител, 
експерт, в големи 
размери,др. 

НОХД 
4301/2017 г. 

25.9.2017 РАЙОНЕН 
СЪД - 
ВАРНА 

Т. А. Кмет на к-во 
Гроздьово, 
община Д. 
Чифлик, обл. 
Варна 

чл.311, Съставяне на 
неверен официален 
документ от 
длъжностно лице 

Споразумение 273/23.5.2018 
г. Осъден по споразумение 
Пробация За извършеното от 
нея деяние ПОДСЪДИМАТА 
А. се признава за виновна, 
като на основание чл..311 
ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК и чл. 
55 ал.1 т. 2 б. "Б" от НК 
ПРИЕМА да изтърпи 
наказание - ПРОБАЦИЯ, 
изразяваща се в следните 
пробационни мерки: На 
основание чл. 42 А, ал. 2, т. 1 
от НК "задължителна 
регистрация по настоящ 
адрес" за срок от СЕДЕМ 
МЕСЕЦА с периодичност на 
срещите два пъти седмично, 
На основание чл. 42 А, ал .2, 
т. 2 от НК "задължителни 
периодични срещи с 
пробационен служител" за 
срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На 
основание чл.189, ал.3 от 
НПК подсъдимите ПРИЕМАТ 
да заплатят направените по 
делото разноски в размер на 
по 669.00 лева / общо1338.00 
лева/, които да бъдат 
приведени по сметка на ОД 
на МВР-Варна, КАКТО и в 
размер на по 237.54 лева 
/общо 475.07 лева/, които да 
бъдат приведени по сметка 
на ВРС .  
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С. П. Кмет на к-во 
Пчелник, 
община Д. 
Чифлик, обл. 
Варна 

чл.311, Съставяне на 
неверен официален 
документ от 
длъжностно лице 

Споразумение 273/23.5.2018 
г. Осъден по споразумение 
Пробация За извършеното от 
нея деяние ПОДСЪДИМАТА 
П. се признава за виновна, 
като на основание чл.311 
ал.1, вр.чл. 26 ал. 1 от НК и 
чл 55 ал.1 т.2 б."Б" от НК 
приема да изтърпи наказание 
- ПРОБАЦИЯ, изразяваща се 
в следните пробационни 
мерки: На основание чл. 42 
А, ал. 2, т. 1 от НК 
"задължителна регистрация 
по настоящ адрес" за срок от 
ШЕСТ МЕСЕЦА с 
периодичност на срещите 
два пъти седмично, На 
основание чл. 42 А, ал .2, т. 2 
от НК "задължителни 
периодични срещи с 
пробационен служител" за 
срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На 
основание чл.189, ал.3 от 
НПК подсъдимите ПРИЕМАТ 
да заплатят направените по 
делото разноски в размер на 
по 669.00 лева / общо1338.00 
лева/, които да бъдат 
приведени по сметка на ОД 
на МВР-Варна, КАКТО и в 
размер на по 237.54 лева 
/общо 475.07 лева/, които да 
бъдат приведени по сметка 
на ВРС .  

НОХД 
1371/2018 г. 

Преобразувано 
от  НОХД 
2516/17 

14.5.2018 Районен 
съд - 
Шумен 

П. Т.  ръководител 
техническа 
поддръжка 

чл.202,ал.1,т.1, 
Длъжностно 
присвояване с 
извършване на 
др.престъпление 
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НОХД 
131/2018 г. 

8.5.2018 Окръжен 
съд - 
Силистра 

В. Ц. Подсъдим чл.255,ал.3, Избягване 
плащане на данъчни 
задължения, в особено 
големи размери, др. 

Насрочено за 27.06.2018г. 

И. Д. Подсъдим чл.255,ал.3, Избягване 
плащане на данъчни 
задължения, в особено 
големи размери, др. 

Насрочено за 27.06.2018г. 

 
 
 

Административен ръководител-председател 
на АПЕЛАТИВЕН СЪД -  ВАРНА: 

             /В. Аракелян/ 
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