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 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Дата на
образуСъд
ване
3979/2017 04.09.2017г. РС-Варна
№
дело

4301/2017

25.09.2017г. РС-Варна

Подсъдим
(име и фамилия)
Нели Гочева

Теменужка
Ангелова
Стефка Петрова

1129/2017

28.08.2017

РС –
Добрич

Момчил Станчев

Длъжностно
Съдебен акт
Текст от НК
качество на
/кратък диспозитив, оправдан, признат
/по ОА/
подсъдимия
за виновен/ текст от НК
кмет
чл.159а, ал.1
НК
Набиране на
хора с цел
разврат,
принудителен
труд, др.
вр.И.Д. кмет чл.311,НК
Предварително изслушване на
Съставяне на 25.10.2017г.
неверен
официален
документ от
длъжностно
лице
Служител в
Чл.201, във
Делото е висящо към 02.10.2017 г.
ОБП на
вр.с чл.26,
длъжност
ал.1 от НК
„шофьор лек
автомобил“

300/2017

31.08.2017

ОС Добрич

Стилиян Митев

НОХД
325/2017

8.9.2017

ОС Разград

МЕХМЕД САБРИ

Директор на
Областна
служба
„Земеделие“
гр. Добрич
Водач на
МПС

Чл.282, ал.2
във вр. с ал.1
от НК

Делото е висящо към 02.10.2017 г.

ЧЛ.304"А",
ПРЕДЛ.1 И 3
ВЪВ ВР. С
ЧЛ.304, АЛ.1
ОТ НК

ПРИЗНАВА подсъдимия Мехмед Сабри за
ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2017 г. в гр.
Исперих, на ул. Христо Ясенов, пред
дом№18 предложил да даде подкуп дар,
представляващ парична облага– пари на
стойност 20 лева- на длъжностно лице –
полицейски орган – Стефан Димитров –
младши автоконтрольор при РУ „Полиция“
–гр. Исперих, за да не извърши действие по
служба – да не му състави акт за
установяване на административно
нарушение, серия Г№887458 за установено
административно нарушение по чл.137а,
ал.1 и чл.147 от ЗДвП, поради което и на
основание чл.304а, пр.1, вр. чл.304, ал.1 от
НК, вр. 58а, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК го
ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА
СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В
РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА
изтърпяването на наложеното наказание
Лишаване от свобода за срок от ТРИ
ГОДИНИ, считано от влизане в сила на
присъдата.
ОСЪЖДА Мехмед Сабри ДА ЗАПЛАТИ на
основание чл.307а от НК в полза на
бюджета на съдебната власт, по сметка на
ОС-Разград сумата от 20 /двадесет/ лева,
представляваща равностойност на
предмета на престъплението.
ОСЪЖДА Мехмед Сабри да заплати по
сметка на ОД на МВР-гр. Разград сумата от
59,25 лева разноски по бързото
производство.
Присъдата може да се обжалва и
протестира в 7 - дневен срок от днес пред
АС-Варна
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НОХД
330/2017

15.9.2017

ОС Разград

Сали Сали

Водач на
МПС

ЧЛ.304А,
ПРЕДЛ.1 И 3
ВЪВ ВР. С
ЧЛ.304, АЛ.1
ОТ НК И
ЧЛ.343"В",
АЛ.2 ВЪВ ВР.С
АЛ.1 ОТ НК

ПРИЗНАВА подсъдимия Сали Сали за
ВИНОВЕН в това, че: На 08.09.2017 г. в с.
Лудогорци, обл.Разград, е предложил и дал
подкуп, представляващ парична облага пари на стойност 150.00 /сто и петдесет/
лева - три банкноти с номинал от по 50
лева със сериен № БП 9907486, сериен №
БП 2287359 и сериен № БВ0955556, на
длъжностно лице, полицейски орган младши автоконтрольор Стефан Димитров
- служител при Районно управление
“Полиция” гр.Исперих, за да не извърши
действие по служба - да не състави АУАН
серия Г, № 881465 за установено
административно нарушение по чл.150 „а“,
ал.1 от „Закона за движение по пътищата” престъпление по чл.304 „а“, предл. 1 и 3
във връзка с чл.304, ал. 1 от НК, поради
което и при условията на чл. 58а, ал. 1 от
НК го ОСЪЖДА на лишаване от свобода
за срок от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ
МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 800,00
/осемстотин/ лв.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК
ОТЛАГА изпълнението на така наложеното
наказание лишаване от свобода за срок от
ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от
влизане на присъдата в сила.
На основание чл.307а от НК
ОТНЕМА в полза на държавата предметът
на престъплението - пари в размер на
150,00 лв., / три банкноти с номинал от по
50 лева със сериен №БП 9907486, сериен
№ БП 2287359 и сериен № БВ0955556 /.
ПРИЗНАВА подсъдимия Сали Сали
за ВИНОВЕН в това, че: На 08.09.2017 г. в
с.Лудогорци, обл.Разград, по ул.“Дунав“, е
управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Форд Мондео“, с рег.№ РР
50 09 ВС, без да притежава свидетелство
за управление на МПС, в едногодишен срок
от наказването му по административен ред
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за същото деяние с Решение №
329/05.07.2017 год. по описа на Районен
съд - гр. Разград, влязло в сила на
21.07.2017 год. - престъпление по чл.343
„в”, ал.2 вр. с ал.1 от НК, поради което и
при условията на чл. 58а, ал. 1 от НК го
ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок
от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА и ГЛОБА
в размер на 650/шестстотин и
петдесет/лева.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК
ОТЛАГА изпълнението на така наложеното
наказание лишаване от свобода за
изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ
МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата
в сила.
На основание чл. 23, ал. ,от НК налага
най-тежкото наказание, а именно лишаване
от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА И
ОСЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на
800/осемстотин/ лева, като на основание
чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението
на така наложеното наказание лишаване от
свобода за изпитателен срок от ТРИ
ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от
влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 23, ал. 3 от НК
присъединява наказанието глоба в размер
на 800 /осемстотин/ лева.
Присъдата може да се обжалва и
протестира в седемдневен срок от днес
пред Варненски апелативен съд.

НОХД
347/2017

21.09.2017

ОС Разград

РЕНГИНАР САЛИ

Данъчно
задължено
лице

ЧЛ.255, АЛ.1,
Т.1 ВЪВ ВР.
С ЧЛ.26, АЛ.1
ОТ НК
ЧЛ.212, АЛ.1,
ПРЕДЛ.1
ВЪВ ВР. С
ЧЛ.26, АЛ.1
ОТ НК
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Административен ръководител-председател
на АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА:
/В.Аракелян/

9000 Варна, пл. „Независимост” № 2
тел.: 052/686 506, факс: 052/607 798, e-mail: vnaps@appealcourt-varna.org

