
 
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 ЮНИ 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 
2660/2018 

г. 

14.6.2018 РАЙОНЕН 
СЪД - 
ВАРНА 

М. А. Подсъдим чл.159,ал.2, 
Разпространяване на 
порнографски 
материал чрез 
информ./съобщителна 
технология 

 

НОХД 
168/2018 г. 

4.6.2018 РАЙОНЕН 
СЪД - 
ДЕВНЯ 

А. К. Кмет на 
община Девня 

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

 

НОХД 
815/2018 г. 

15.03.2018 Районен 
съд - 
Шумен 

В. Н. Държавен 
съдебен 
изпълнител 

чл.201, Длъжностно 
присвояване, 
чл.309,ал.1, 
Подправка на частен 
документ, чл.310,ал.1, 
чл.308,ал.1, 
чл.309,ал.1,2, 

Определение 288/19.6.2018 г. 
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 
№ 815/2018 г. по описа на Районен съд 
Шумен. ВРЪЩА делото на Районна 
прокуратура Варна, с оглед изготвяни на 
обвинителен акт в посочена по-горе 
насока. Определението подлежи на 
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Подправка на 
документ, от ДЛ, 
чл.311,ал.1, 
Съставяне официален 
документ с неверни 
данни 

обжалване и протест пред ШОС по реда 
на глава ХХII от НПК.  

НОХД 
1371/2018 

14.05.2018 Районен 
съд - 
Шумен 

П. Т. Ръководител 
техническа 
поддръжка 

чл.210,ал.1,т.3, 
Измама от 
длъжностно лице, 
сделки с валута, 
чл.202,ал.1,т.1, 
Длъжностно 
присвояване с 
извършване на 
др.престъпление 

Определение 301/20.6.2018 г. 
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство 
по НОХД № 1371/2018 г. по описа на 
ШРС. ВРЪЩА делото на ШРП за 
отстраняване на констатираните 
съществени отстраними процесуални 
нарушения по реда на чл. 242 от НПК. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на 
обжалване в 7-дневен срок от днес по 
реда на глава XXII от НПК с частна жалба 
или частен протест пред ШОС.  

НОХД 
191/2018 г. 

9.2.2018 
Районен 
съд - 
Добрич 

Г. Г. Подсъдим 

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

Споразумение 122/8.6.2018 г. 
Осъден по споразумение ЛС до 1 г-
ефективно 

НОХД 
413/2018 г. 

3.4.2018 
Районен 
съд - 
Добрич 

С. С. Подсъдим 

Длъжностно 
присвояване, ЧЛ. 201 
ВР. ЧЛ. 20 АЛ. 2 ОТ 
НК 

Разпореждане 909/19.6.2018 г. 
ПРЕКРАТЯВА производството по 
н.о.х.д. № 413 по описа на Районен 
съд - Добрич за 2018 
година.ИЗПРАЩА н.о.х.д. № 413 по 
описа на Районен съд - Добрич за 
2018 година на Върховния 
касационен съд с оглед вземане на 
решение делото да се разгледа от 
друг, еднакъв по степен съд. 

М. Т. Подсъдим 
чл.201, Длъжностно 
присвояване 

Разпореждане 909/19.6.2018 г. 
ПРЕКРАТЯВА производството по 
н.о.х.д. № 413 по описа на Районен 
съд - Добрич за 2018 
година.ИЗПРАЩА н.о.х.д. № 413 по 
описа на Районен съд - Добрич за 
2018 година на Върховния 
касационен съд с оглед вземане на 
решение делото да се разгледа от 
друг, еднакъв по степен съд. 
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НОХД 
327/2017 г. 

20.11.2017 
Районен 
съд - 
Каварна 

С.К. Подсъдим 

чл.167-169в, към група 
Престъпление против 
политическите права 
на гражданите 

Присъда 3/4.6.2018 г. 
Оправдан Признат за невинен 

Е. Д. Подсъдим 

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

Присъда 3/4.6.2018 г. 
ПРИЗНАВА подсъдимата С. К. за 
НЕВИНОВНА в това,че в периода 
от 17.03.2017г. до 20.03.2017г. в 
гр.К.,при условията на 
продължавано престъпление като 
длъжностно лице-кандидат за 
народен представител на 
политическа партия „Движение за 
права и свободи“ на 
Парламентарни избори насрочени 
за 26.03.2017г. по повод 
изпълнение на служебните си 
задължения е организирала чрез 
лицето Е. Д. от гр.К.,даването на 
имотна облага,за да бъде дадено 
на другиго-лица от гр.К.-
полиетиленови торбички с 
хранителни продукти на обща 
стойност 8,82лв-Олио“Калиакра“-1 
литър,един пакет ориз Бисерен-
1кг,един пакет захар-1кг,един пакет 
макарони „Златен клас“,една кутия 
вафли „Ная“-15 броя 
вафли,трапезна вода „Предела“-
0,5л. и агитационна брошура № 9 
на политическа партия „Движение 
за права и свободи“ с цел да ги 
склони да упражнят избирателното 
си право на 26.03.2017г. на 
Парламентарните избори за 
народни представители в полза на 
Политическа партия „Движение за 
права и свободи“,поради което и на 
основание чл.304 от НПК я 
ОПРАВДАВА по повдигнатото и 
обвинение по чл.167 ал.5 във 
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връзка с ал.3,във връзка с чл.26 
ал.1 от НК. ПРИЗНАВА 
подсъдимата С. К. за НЕВИНОВНА 
в това, че на 20.03.2017г. в гр.К. 
като длъжностно лице-кандидат за 
народен представител на 
политическа партия „Движение за 
права и свободи“ на 
Парламентарни избори насрочени 
за 26.03.2017г. по повод 
изпълнение на служебните си 
задължения е предоставила на 
лицето Е. Д. имотна облага-
хранителни продукти -160 бутилки 
олио „Калиакра“-1л ПВЦ,160 пакета 
ориз „Бисерен“1кг.,160 пакета 
захар-1кг,160 кутии вафли „Ная“ 15 
бр.вафли,40бр. Трапезна вода 
„Предела“-0,5л.,160 пакета 
макарони „Златен клас“ всичко на 
обща стойност 1357,20лв. да бъдат 
дадени на другиго-лица от гр.К. с 
цел да ги склони да упражнят 
избирателното си право на 
26.03.2017г. на Парламентарните 
избори за народни представители в 
полза на Политическа партия 
„Движение за права и 
свободи“,поради което и на 
основание чл.304 от НПК я 
ОПРАВДАВА по повдигнатото и 
обвинение по чл.167 ал.5 във 
връзка с ал.4 от НК. На основание 
чл.190 ал.1 от НПК,направените по 
делото разноски в размер на 
110,48/сто и десет лева и 
четиридесет и осем стотинки/ 
лева,остават за сметка на 
Държавата. На основание чл.301 
ал.1 т.11 от НПК ДА СЕ ВЪРНЕ на 
свидетеля С.К. вещественото 
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доказателство описано в регистъра 
за веществени доказателства при 
Каварненски Районен съд под № 
27,а именно: Полиетиленов 
плик,черен на цвят с намиращите 
се в него 1 пакет макарони „Златен 
клас“-400 гр.;една кутия вафли 
„Ная“-15 броя;един пакет Бисерен 
ориз;един пакет Захар;една бутилка 
Олио-1 литър,което веществено 
доказателство е предадено от С.К.в 
РУ гр.К. с протокол за доброволно 
предаване от 23.03.2017г. 
ПРИСЪДАТА подлежи на 
обжалване или протест в 15 
/петнадесет/ дневен срок от днес 
пред ДОС.  

НОХД 
196/2018 г. 

4.6.2018 Окръжен 
съд - 
Разград 

С. Т. Подсъдим Подкуп на длъжностно 
лице, заемащо 
отговорно служебно 
положение, 
включително съдия, 
съдебен заседател, 
прокурор или 
следовател, ПО 
ЧЛ.304А,ПРЕДЛ.1 И 3 
ВЪВ ВР. С ЧЛ.304, 
АЛ.1 ОТ НК 

Присъда 10/11.6.2018 г. 
Осъден Пробация 
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т., за виновен 
НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, 
включващо следните пробационни мерки: 
1. задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от 7 месеца, с 
периодичност два пъти седмично; 2. 
задължителни периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 7 
месеца. На основание чл. 307а НК 
ОТНЕМА в полза на държавата 
вещественото доказателство – две 
банкноти с номинал от 20 лв., със сериен 
№ БУ 1191780 и БЦ 4812490. Осъжда 
С.Т., на основание чл. 189 НПК, да 
заплати по сметка на ОД МВР Разград 
37, 50 лв. – разноски на досъдебното 
производство и по сметка на ОС Разград 
сумата 30 лв. – разноски на съдебното 
производство. Присъдата ПОДЛЕЖИ на 
обжалване и протестиране пред 
Апелативен съд Варна в 
петнадесетдневен срок. 
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НОХД 
162/2018 г. 

30.4.2018 Окръжен 
съд - 
Разград 

Р. М. Подсъдим чл.308,ал.1, 
Подправка на 
официален документ, 
чл.255,ал.3, Избягване 
плащане на данъчни 
задължения, в 
особено големи 
размери, др., 
чл.256,ал.2, 
Получаване средства 
от бюджета, чрез 
документ с невярно 
съдържание, с участие 
на служител, експерт, 
в големи размери,др. 

Споразумение 14/13.6.2018 г. 
Осъден по споразумение Пробация 
ОДОБРЯВА постигнатото писмено 
споразумение за решаване на делото в 
съдебна фаза на осн. чл. 384, ал.1 от 
НПК. ОПРЕДЕЛЯ наказание „пробация“, с 
пробационни мерки по чл.42„а“, ал.2, т.1 
и т.2 от НК, включващи „задължителна 
регистрация по настоящ адрес“ с 
продължителност 8 месеца и с 
периодичност два пъти седмично и 
„задължителни периодични срещи с 
пробационен служител“ с 
продължителност 8 месеца. Направените 
в хода на делото разноски в  размер на 
2678,20 лева се възлагат на подсъдимия 
Р. М., платими по сметка на Окръжна 
прокуратура град Разград. Наложенaта 
на подсъдимия Р.И.М. мярка за 
неотклонение „Подписка” следва да бъде 
отменена. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за 
одобряване на споразумението влиза в 
законна сила от днес 13.06.2018 година. 

НОХД 
205/2018 г. 

11.6.2018 Окръжен 
съд - 
Разград 

П. Е. Подсъдим чл.304а,305, Даване 
подкуп на ДЛ, 
отговорно служебно 
положение 

Присъда 12/22.6.2018 г. Осъден ЛС до 3 
г. - условно  

НОХД  
17/2018 г. 

7.2.2018 
Районен 
съд - 
Дулово 

М.Н. Подсъдим 
чл.201, Длъжностно 
присвояване 

Присъда 3/22.05.2018 – Осъден ЛС 1-3г. 
усволно 

НОХД 
160/2018 г. 

25.6.2018 
Окръжен 
съд - 
Силистра 

Ж.М. Подсъдим 

чл.304а,305, Даване 
подкуп на ДЛ, 
отговорно служебно 
положение 

Насрочено за 02.07.2018 г. 
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Административен ръководител-председател 
на АПЕЛАТИВЕН СЪД -  ВАРНА: 

             /В.Аракелян/ 
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