
 

 

Актуален списък на делата в Апелативен съдебен район – Варна,  

свързани с корупционно поведение и практики, четвърто тримесечие на 2022 г. 

 

 

 1. Дела с подсъдими лица, заемащи висши публични длъжности (по чл. 6 от ЗПКОНПИ) 

 

Съд Дело № 
Подсъдим/и 

(длъжност) 

Правна 

квалификация на 

деянието 

Дата на насрочено 

заседание 
Резултат 

Районен съд – 

Шумен 
НОХД 760/2020 

В. Б. Н., 

държавен съдебен 

изпълнител 

Чл. 311 ал.1 вр. чл. 26 

ал.1 НК 

чл. 310 ал.1 вр. чл. 

309 ал.1 вр. чл. 26 

ал.1 НК 

чл. 210 вр. чл. 26 ал.1 

НК 

08.11.2022 г. 
Отложено за 

17.01.2023 г. 

Апелативен съд – 

Варна 
ВНОХД № 376/2022 

П. А. К., 

управител на ВИК 

Добрич 

Чл. 220, ал.1 НК 26.01.2023 г.  

 

 2. Дела с подсъдими лица, които не заемат висши публични длъжности 

 

Съд Дело № 
Подсъдим/и 

(длъжност) 

Правна 

квалификация на 

деянието 

Дата на насрочено 

заседание 
Резултат 

Районен съд – Варна 

 

НОХД 

4418/22 

Д. П. Д., 

счетоводител 

1003 Съставяне на 

официален документ 

с невярно 

съдържание 

20.12.2022 г. 

Прекратено 

производството за 

доразследване. 

Районен съд – Варна 
НОХД 

4488/22 

Т. Д. Г., 

управител 

1003 Съставяне на 

официален документ 

с невярно 

съдържание 

20.12.2022 г. 

Присъда 

ПРИЗНАВА Т. Д. Г., 

български гражданин, 

висше образование, 

работи, неосъждан, за 

ВИНОВЕН в това, че: 



 

На 27.01.2020 г. в гр. 

Варна, в качеството на 

длъжностно лице – 

управител на 

„Симплекс Строй“ 

ЕООД, гр. Варна, в 

кръга на службата си, 

съставил официален 

документ - 

Уведомление от 

работодател по чл.62 

ал.З КТ, 

изх.№03388203011059 

от 27.01.2020 г. до ТД 

НАП Варна, в който 

били удостоверени 

неверни обстоятелства 

– че на 27.01.2020 г. в 

гр. Варна, бил 

сключен трудов 

договор между 

„Симплекс Строй“ 

ЕООД гр. Варна, с 

управител Т. Д. Г. 

като работодател и Ж. 

А. П., като работник 

/служител на 

длъжност „инженер, 

строителен“, с цел да 

бъде използван този 

документ като 

доказателство за тези 

обстоятелства, като 

съставянето на 

документа било 

извършено в 



 

условията на 

посредствено 

извършителство, от 

друго наказателно 

отговорно лице – И. 

Х. И. – счетоводител 

на „Симплекс Строй“ 

ЕООД, гр. Варна, по 

договор за счетоводно 

обслужване с „Делта 

Пи Акауктинг“ ЕООД, 

представлявано от Й. 

Х. И., действал без 

умишлена вина, 

незнаейки фактически 

обстоятелства, които 

принадлежат към 

състава на 

престъплението, като 

случаят е маловажен – 

престъпление по 

чл.311, ал.2, вр. ал.1 

НК. ОСВОБОЖДАВА 

Т. Д. Г. от наказателна 

отговорност за 

извършеното деяние 

по чл.311, ал.2, вр. 

ал.1 НК, и му 

НАЛАГА 

административно 

наказание ГЛОБА в 

размер 1000.00 лв. 

Районен съд – Варна 
НОХД 

4504/22 

Д. С. З.,  

счетоводител 

714 Длъжностно 

присвояване в 

големи размери 

01.02.2023 г.  

Районен съд – Варна НОХД Ш. Р. Д., 712 Длъжностно 01.02.2023 г.  



 

4739/22 продавач консултант присвояване 

Окръжен съд – Варна 

 

 

НОХД 

20223100201405 

Д. С. А.,  

подсъдим 

936 - Подкуп на 

длъжностно лице, 

заемащо отговорно 

служебно 

положение, 

включително съдия, 

съдебен заседател, 

прокурор или 

следовател 

10.01.2023 г.  

Окръжен съд – Варна 

 

НОХД 

20223100201420 

Р.-Я. Н. Б., 

подсъдим 

936 - Подкуп на 

длъжностно лице, 

заемащо отговорно 

служебно 

положение, 

включително съдия, 

съдебен заседател, 

прокурор или 

следовател 

17.01.2023 г.  

Окръжен съд – 

Добрич 

НОХД 

61/2022 г. 

Т. И. М., 

изпълнителен 

директор на 

юридическо лице 

Чл.220 ал.1 НК, 

чл.310 ал.1 предл.1 

алт.2, вр.чл.309 ал.1 

вр.чл.26 ал.1 НК 

01.12.2022 г. 

Споразумение от 

01.12.2022 г. 

Одобрява 

споразумение и налага 

наказание  

„лишаване от 

свобода“ за срок от 4 

(четири) месеца, чието 

изпълнение на 

основание чл.66, ал.1 

от НК се отлага за 

срок от 3 (три) 

години.  

Районен съд – 

Добрич 

 

НОХД 

20223230201222 

 

М. М. М.,  

управител, 

едноличен 

собственик на 

ЧЛ.310, АЛ. 1 ВЪВ 

ВР. С ЧЛ.309, АЛ.1 

ОТ НК 

14.11.2022 г. 

Споразумение от 

14.11.2022 г. 

Одобрява 

споразумение и 



 

юридическо лице НАЛАГА на 

обвиняемия наказание 

„ПРОБАЦИЯ“ при 

следната съвкупност 

от пробационни мерки 

– „Задължителна 

регистрация по 

настоящ адрес за срок 

от ОСЕМ МЕСЕЦА, с 

явяване и подписване 

пред пробационен 

служител или 

определено от него 

длъжностно лице 2 

(два) пъти седмично; –

 „Задължителни 

периодични срещи с 

пробационен 

служител“ за срок от 

ОСЕМ МЕСЕЦА. 

 

Районен съд – 

Добрич 

 

НОХД 

1537/2019 

М. Н. С., 

шофьор в ОБП 

„Устойчиви 

дейности и проекти“ 

ЧЛ. 201 ВР. ЧЛ. 

26,АЛ.1 ОТ НК 

 

16.11.2022 г. 

Присъда от 

16.11.2022г. 

Признава подсъдимия 

за виновен и осъжда 

на наказание 

“лишаване от 

свобода“ за срок от 

две години, 

изпълнението на което 

на осн. чл.66 ал.1 от 

НК отлага със срок от 

пет години. 

Районен съд – 

Добрич 

НОХД 

20213230200719 

Д. Ж. Л., 

управител на НПО 

ЧЛ. 202 , АЛ. 2, Т.1 

ПР.2, ЧЛ. 201 ВЪВ 

ВРЪЗКА С ЧЛ. 26 , 

АЛ. 1 ОТ НК 

07.12.2022 г. 

Отложено по молба за 

отлагане на делото от 

страна. 



 

Районен съд – 

Добрич 

НОХД 

20213230201264 

Ю. П. В., 

директор на ЦНСТ 

ЧЛ. 201 ВР. ЧЛ. 26, 

АЛ.1 ОТ НК 
28.11.2022 г. 

Отложено поради 

неявяване на призован 

свидетел. 

Районен съд – 

Добрич 

НОХД 

20223230200244 

С. Н. Т., 

управител на 

юридическо лице 

ЧЛ. 201 от НК  

 

06.12.2022 г. 

 

Отложено за събиране 

на доказателства. 

Районен съд – 

Добрич 

НОХД 

20223230200562 

Н. А. Н., 

офис-мениджър на 

юридическо лице 

ЧЛ.201 ВЪВ ВР.С 

ЧЛ.26, АЛ.1 ОТ НК 
12.12.2022 г. 

Отложено поради 

нередовно 

призоваване на 

подсъдимия. 

Районен съд – 

Балчик 

НОХД 

215/2022 

М. М. Б., 

касиер, приемчик, 

тотализатор 

Чл.201 ал.1, вр.чл.26 

ал.1 НК 
11.01.2023 г.  

Окръжен съд –

Силистра 

НОХД 

198/2022 

С. Б. А., 

кмет на община 

Чл.203, ал.1 във вр. с 

чл.201 от НК, във вр. 

с чл.26, ал.1 от НК 

11.11.2022 г. 
Прекратява и връща 

на прокурора. 

Районен съд – 

Шумен 

НОХД 

583/2022 

С. И. Р.,  

шофьор 

Чл. 202 ал.2 т.1 НК 

вр. чл. 201 ал.1 НК 

вр. чл. 26 ал.1 НК 

22.11.2022 г. 
Отложено за 

24.01.2023 г. 

Окръжен съд – 

Шумен 

НОХД 

373/2022 

С.П.Н., 

началник  на група 

“Регистрация и отчет 

на пътните превозни 

средства, 

собствениците им и 

водачи“ в сектор 

Пътна полиция, 

отдел „Охранителна 

полиция“ при ОД на 

МВР – Шумен 

Чл. 282, ал.1 във вр. с 

чл. 26, ал.1 от НК 
15.12.2022 г. 

Отложено за 

09.01.2023 г. 

 


