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 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

№
дело

НОХД
1146/2017 г.

Дата на
образуване

21.9.2017

Съд

Окръжен съд
- Варна

Лице, срещу което
се води
наказателното
производство

ДИМО ГЕОРГИЕВ

Длъжностно
качество на
лицето

Управител на
търговско
дружество

Правна
квалификация на
деянието по
обвинението

Съдебен акт
/кратък диспозитив,
оправдан, признат за
виновен/ текст от НК

чл.256,ал.2, Получаване
средства от бюджета, чрез
документ с невярно
съдържание, с участие на
служител, експерт, в
големи размери,др.

Присъда
80/30.10.2017
г.
Осъден ЛС до 3 г.-условно
На основание чл. 256, ал. 2, пр. З,
вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл.
58а, ал. 3 от НК налага на
подсъдимия
наказание
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за
срок от ТРИ ГОДИНИ, което
намалява с една трета – на ДВЕ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА, изпълнението на което
ОТЛАГА
с
определяне
на
изпитателен срок от ЧЕТИРИ
ГОДИНИ на основание чл. 66, ал.
1 от НК, считано от влизане на
присъдата в сила. На основание чл.

НОХД
2818/2017 г.

НОХД
3979/2017 г.

26.6.2017

РАЙОНЕН
СЪД ВАРНА

4.9.2017

РАЙОНЕН
СЪД ВАРНА

ВАЛЕНТИНА ГАЧЕВА

Завеждащ адм.
служба и касиер

Длъжностно присвояване в
големи размери, ЧЛ.202
АЛ.2 Т.1 ВР.С ЧЛ.201
ВР.С ЧЛ.26 АЛ.1 НК

НЕЛИ ГОЧЕВА

кмет

чл.159а,ал.1, Набиране на
хора с цел разврат,
принудителен труд, др.
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256, ал. 3, предл. последно, вр. чл.
58а, ал. 5 от НК го ЛИШАВА от
правото да упражнява търговска
дейност за срок от ЧЕТИРИ
ГОДИНИ на основание чл. 37, ал.
1 т. 7 от НК.
Присъда
278/2.10.2017
г.
Осъден ЛС до 3 г-условно
ПРИЗНАВА
подсъдимата
за
ВИНОВНА, поради което и на
основание чл.202 ал.2 т.1, вр.
чл.201, вр. чл.26 ал.1 и чл.54, вр.
чл.58А ал.1 от НК й НАЛАГА
наказание
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА за срок от ДВЕ
ГОДИНИ, чието изтърпяване на
основание чл.66 ал.1 от НК
ОТЛАГА с изпитателен срок от
ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от
влизане на присъдата в сила. На
основание чл.202 ал.3, вр. ал.2, вр.
чл.37 ал.1 т.7 от НК НАЛАГА на
подсъдимата Г. и наказание
„Лишаване от право да упражнява
професия или дейност свързана с
управление, пазене или отчитане
на
парични
и
материални
ценности“ за срок от ДВЕ
ГОДИНИ.
Разпореждане 10431/27.10.2017 г.
На основание чл. 249, ал. 2 вр. чл.
248,
ал.2,
т.3
от
НПК
ПРЕКРАТЯВА
съдебното
производство по НОХД № 3979 по
описа на ВРС за 2017 година,
двадесет и седми състав. ВРЪЩА
делото на Варненска районна
прокуратура, за отстраняване на
допуснатите
отстраними
процесуални нарушения.

ХАСАН ЗАМПИР

НОХД
4716/2017 г.

18.10.2017

РАЙОНЕН
СЪД ВАРНА

ДИМО МАРИНОВ

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ

НОХД
2516/2017 г.

НОХД
2498/2017 г.

20.10.2017

18.10.2017

Районен съд Шумен

Районен съд Шумен

ПЛАМЕН ТОДОРОВ

СВЕТЛЬО СТОЯНОВ

няма

Трафик на хора - чл.159а
НК, ЧЛ.159А АЛ.2 Т.2
ПР.1 Т.3 ПР.2 ВР.АЛ.1
ВР.ЧЛ.20 АЛ.2 ВР.ЧЛ.26
АЛ.1 НК

няма

Трафик на хора - чл.159а
НК, ЧЛ.159А АЛ.2 Т.2
ПР.1 Т.3 ПР.2 ВР.АЛ.1
ВР.ЧЛ.20 АЛ.2 ВР.ЧЛ.26
АЛ.1 НК

няма

Трафик на хора - чл.159а
НК, ЧЛ.159А АЛ.2 Т.2
ПР.1 Т.3 ПР.2 ВР.АЛ.1
ВР.ЧЛ.20 АЛ.2 ВР.ЧЛ.26
АЛ.1 НК

Подсъдим

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

Обвиняем

чл.310,ал.1, чл.308,ал.1,
чл.309,ал.1,2, Подправка
на документ, от ДЛ
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Определение 2083/19.10.2017 г.
Прекратява съд.произв. и връща
ВРП за отстраняване на допуснато
процесуално
нарушение.
Разпореждането
подлежи
на
обжалване пред ВОС в 7 дн.срок.
Определение 2083/19.10.2017 г.
Прекратява съд.произв. и връща
ВРП за отстраняване на допуснато
процесуално
нарушение.
Разпореждането
подлежи
на
обжалване пред ВОС в 7 дн.срок.
Определение 2083/19.10.2017 г.
Прекратява съд.произв. и връща
ВРП за отстраняване на допуснато
процесуално
нарушение.
Разпореждането
подлежи
на
обжалване пред ВОС в 7 дн.срок.

Споразумение 198/20.10.2017 г.
Осъден по споразумение ЛС до 1 гусловно
ОДОБРЯВА така постигнатото
споразумение между страните по
НОХД № 2498 по описа на ШРС за
2017г. за това, че обвиняемият С.
Ж. С. е виновен в това, че на
30.06.2011г. и на 06.07.2011г. в гр.
Шумен,
при
условията
на
продължавано престъпление, в
качеството си на длъжностно лице„Младши търговски представител
корпоративни продажби“ в „Космо
България Мобайл“ ЕАД /Глобул,
Теленор/, в кръга на службата си,
съставил
неистински
частни

документи, а именно: Заявление за
смяна на собственост с данни за
нов
абонат
от
30.06.2011г.,
Приложение към заявление за
смяна
на
собственост
от
30.06.2011г., Договор за мобилни
услуги между „Космо България
Мобайл“ ЕАД и РЗИ- Шумен от
30.06.2011г., Приложение към
Договор за мобилни услуги от
30.06.2011г.,
Рамков
договор
между „ Космо България Мобайл“
ЕАД и РЗИ- Шумен от 30.06.2011г.
и Декларация за НАП от
30.06.2011г., както и Заявление за
смяна на собственост с данни за
нов
абонат
от
06.07.2011г.,
Приложение към заявление за
смяна
на
собственост
от
06.07.2011г., Договор за мобилни
услуги между „ Космо България
Мобайл“ ЕАД и РЗИ- Шумен от
06.07.2011г. и Приложение към
Договор за мобилни услуги от
06.07.2011г., в частта им досежно
потребителя /клиент/ абонат, като
положил в тях подписи от името на
Д. Г. К., в качеството му на
управляващ РЗИ- Шумен и ги
употребил пред „ Космо България
Мобайл“ ЕАД град София, за да
докаже, че съществува правно
отношение между РЗИ- Шумен и „
Космо България Мобайл“ ЕАД
град София - престъпление по чл.
310, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 309,
ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1
от
НК.
За
гореописаното
престъпление, на основание чл.
310, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 309,
ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1
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от НК и на основание чл. 54, ал. 1
от НК, налага на обвиняемия
наказание
5
/пет/
месеца
"Лишаване от свобода". На
основание чл. 66, ал. 1 от НК,
отлага изпълнението на така
наложеното наказание за срок от 3
/три/
години.
Деянието
е
извършено виновно, с пряк
умисъл. С деянието не са
причинени имуществени щети.
Веществените доказателства по
делото- 10бр. документи към „
Космо България Мобайл“ ЕАД,
остават към делото. ОСЪЖДА С.
Ж. С., ЕГН ****, да заплати
направените по делото разноски в
размер
на
146.07
лева/сто
четиридесет и шест лева и седем
ст. /, които следва да се внесат в
полза на държавата, по сметка на
ОД на МВР гр. Шумен, както и
5,00/пет/ лева при издаване на
изпълнителен лист, които следва
да се внесат по сметка на РСШумен.
ПРЕКРАТЯВА
наказателното производство по
НОХД № 2498/ 2017г. по описа на
ШРС и по ДП № 165/ 2015 г. по
описа на ОДМВР гр. Шумен.
Определението е окончателно и не
подлежи на обжалване.

Административен ръководител-председател
на АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА:
/В.Аракелян/
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