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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 ДЕКЕМВРИ 2017 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 

НОХД 
311/2017 г. 

31.10.2017 Окръжен 
съд - 
Силистра 

УРАЛ ЧАКЪР Подсъдим чл.301,ал.2,305, 
Получаване 
подкуп за 
нарушаване на 
службата, др. 

ПРИЗНАВА подсъдимия ЗА ВИНОВЕН, 
поради което и на основание по чл. 
302, т.2, б. „а“, вр. с чл. 301, ал.2, вр. с 
ал. 1 от НК., във вр. с чл.36, във вр. с чл. 
58а, ал.1 от НК му налага наказание 
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 
ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, ГЛОБА 
ОТ ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА и 
ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО по чл. 37, ал.1, т.6 
и т.7 от НК - да заема длъжност „Главен 
инспектор“ в Комисия за защита на 
потребителите в гр. Силистра за срок от 
ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 66 ал.1 
от НК съдът отлага изпълнението на 
така наложеното наказание за срок от 
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ПЕТ години. На основание чл.59 ал.І НК 
зачита времето на „Задържане под 
стража” от 30.08.2017г. до влизане на 
настоящата присъда в сила. ОТМЕНЯВА 
взетата МН.  

НОХД 
2931/2017 г. 

6.12.2017 Районен 
съд - 
Шумен 

СТАНИСЛАВ 
СТЕФАНОВ 

Обвиняем чл.310,ал.1, 
чл.308,ал.1, 
чл.309,ал.1,2, 
Подправка на 
документ, от 
ДЛ 

Споразумение 249/13.12.2017 г. 
Осъден по споразумение Пробация 
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение 
за прекратяване на наказателното 
производство между страните по НОХД 
№ 2931 по описа на ШРС за 2017 
година, в което се приема за безспорно 
установено от фактическа страна, че 
обвиняемият СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ е 
виновен за това, че на 24.03.2011 г. в гр. 
Шумен като длъжностно лице – 
„продавач – консултант“ в магазин 
„Глобъл Нет Солюшънс Шумен – 2“ – 
„Унитрейд“ ЕООД, в кръга на службата 
си, сам съставил неистински частни 
документи – Договор за мобилни 
услуги /Заявка № 600345292/ от 
24.03.2011 г. – в частта му досежно 
потребителя и Общи условия на 
промоция „Welcome Guarantee“, като 
положил подписи от името на П. Т. в тях 
и ги употребил пред „Космо България 
Мобайл“ ЕАД – гр. София, за да докаже, 
че съществува правно отношение 
между П. И. Т. и „Космо България 
Мобайл“ ЕАД гр. София - престъпление 
по чл. 310, ал. 1 от НК, във вр. чл. 309, 
ал. 1 от НК. Престъплението е 
извършено с пряк умисъл. За 
гореописаното деяние на основание чл. 
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310, ал. 1 от НК, във вр. чл. 309, ал. 1 от 
НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК, 
се налага наказание „пробация“ със 
следните пробационни мерки: - 
задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца с 
периодичност 2 /ДВА/ пъти седмично; - 
задължителни периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 8 
/ОСЕМ/ месеца. С деянието не са 
причинени имуществени вреди. 
Веществените доказателства: Договор 
за мобилни услуги № 
600345292/24.03.2011 г. /оригинал/, 
запечатан в джоб с хартиена лента с 
подпис на ст. РП Н. Д. и означен като 
лист № 111 от материалите по делото и 
Общи условия на промоция „Welcome 
Guarantee“ /оригинал/, запечатани в 
джоб с хартиена лента с подпис на ст. 
РП Н. Д. и означен като лист № 112 от 
материалите по делото, остават към 
делото. Направените разноски в размер 
на 125,40 лв. /сто двадесет и пет лева и 
четиридесет стотинки/ се възлагат на 
обв. С.М.С. по ДП № 526/2016 г. по 
описа на РУ - Шумен като същите 
следва да се заплатят в полза на ОД на 
МВР гр. Шумен и 5,00 лв. при издаване 
на изпълнителен лист - по сметка на 
ШРС. ПРЕКРАТЯВА наказателното 
производство по НОХД № 2931/2017 г. 
по описа на ШРС и по ДП № 529/2016 г. 
по описа на РУ – Шумен. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не 
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подлежи на обжалване. 

АНД 
1541/2017 г. 

29.12.2017 Окръжен 
съд - Варна 

МИРОСЛАВ НОНЕВ Началник на 
отдел 
„Събиране“ 
при ТДД 
Варна  

чл.255,ал.4,3, 
Избягване 
плащане на 
данъчни 
задължения, в 
особено 
големи 
размери, 
внесени по-
късно 

 

НОХД 
5067/2017 г. 

7.11.2017 РАЙОНЕН 
СЪД - 
ВАРНА 

ПЕТЪР НИКОЛОВ Технически 
сътрудник 

чл.201, 
Длъжностно 
присвояване 

Присъда 361/20.12.2017 г. 
Осъден ЛС до 1 г. условно 
ПРИЗНАВА подс. Николов за ВИНОВЕН, 
поради което и на основание чл.201, 
вр.чл.26, ал.1 и чл.54 от НК му налага 
наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за 
срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, ОТЛАГА с изп. 
срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски 100 лв. 
на МВР.  

НОХД 
5783/2017 г. 

15.12.2017 РАЙОНЕН 
СЪД - 
ВАРНА 

СТАНКА 
ДИМИТРОВА 

Продавач-
консултант 

чл.194,ал.1, 
Кражба 

 

НОХД 
5908/2017 г. 

20.12.2017 РАЙОНЕН 
СЪД - 
ВАРНА 

ИВАЙЛО 
МАРИНОВ 

шофьор Длъжностно 
присвояване, 
ЧЛ.201 НК 
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НОХД 
197/2017 г. 

2.8.2017 РАЙОНЕН 
СЪД - 
ДЕВНЯ 

АТАНАС КУЗЕВ Кмет на 
Община Девня 

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

Присъда 47/11.12.2017 г. 
ПРИЗНАВА АТАНАС КУЗЕВ за 
НЕВИНОВЕН в това, че: За периода 
28.08.2009 г.- 31.05.2015 г. в гр. Девня, 
обл. Варненска, при условията на 
продължавано престъпление, в 
качеството си на длъжностно лице – 
кмет на Община Девня присвоил 
чужди движими вещи – 18 244, 69 
литра дизелово гориво на стойност 43 
469, 96 лева, 14 621, 26 литра бензин 
на стойност 34 672, 04 лева, стоки, 
свързани с експлоатацията на МПС на 
стойност 222, 25 лева и стоки, 
несвързани с експлоатацията на МПС 
на стойност 4 187, 86 лева – всичко на 
обща стойност 82 552, 11 лева /чрез 
карта № 0102362423, ползвана от 
водачи на л.а. „Пежо Експерт” рег.№ 
СА 56 82 НВ, собственост на „Партнърс 
Комерс” ЕООД гр. София – заредени 5 
022, 84 литра дизелово гориво на 
стойност 11 783, 14 лв., получени 42 
литра бензин на стойност 99, 20 лв, 
стоки, свързани с експлоатацията на 
МПС на стойност 222, 25 лв. и стоки, 
които не са свързани с експлоатацията 
на МПС на стойност 14, 09 лв.; чрез 
карта №0102362401 зареждани за 
нуждите на автомобили, ползвани от 
Л. Д. С. – 322, 77 литра бензин на 
стойност 819, 75 лв и 3 821, 09 литра 
дизелово гориво на стойност 9 331, 82 
лв. и на О. В. А. – 3 887, 89 литра 
бензин на стойност 9 383,32 лв. и чрез 
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карти №0102362404 и №0102362425, 
предоставени от „Лукойл България” 
ЕООД на Община Девня, използвани за 
л.а. „Волво ХС” с рег. № СА 14 36 НК от 
12.2013 г., променен на рег. № В 8858 
КХ са заредени 9 400 литра дизелово 
гориво на стойност 22 355 лв. извън 
обективните нужди на този автомобил, 
както и 10 368, 60 литра бензин на 
стойност 24 369, 95 лв. и стоки, 
несвързани с експлоатацията на 
автомобила на стойност 4 173, 77 лв./, 
връчени му в това качество и поверени 
му да ги управлява, като длъжностно 
присвояване е в големи размери – 
престъпление по чл. 202 ал.2 т.1 вр. 
чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК, на 
основание чл. 304 от НПК - поради 
неустановяване, че деянието е 
извършено от подсъдимия. ОТХВЪРЛЯ 
иска, предявен от Община Девня, ЕИК 
по Булстат 000093645, представлявана 
от С. Я. Ш. – кмет срещу А. Д. К., за 
заплащане на сумата от 82 552, 11 
лева, представляваща обезщетение за 
причинени имуществени вреди в 
резултат на престъпление по чл. 202 
ал.2 т.1 вр. чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК 
като недоказан по основание и по 
размер. ПРИСЪДАТА подлежи на 
обжалване или протест пред ОС - 
Варна в петнадесетдневен срок от 
днес. 
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НОХД 
1738/2017 г. 

29.12.2017 Районен 
съд - 
Добрич 

КРАСИМИР 
СТАЙКОВ 

Подсъдим чл.201, 
Длъжностно 
присвояване 

 

НОХД 
327/2017 г. 

20.11.2017 Районен 
съд - 
Каварна 

СЕВИНЧ 
КАСАБОВА 

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

 

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

 

 
 
 

 

Административен ръководител-председател 
на АПЕЛАТИВЕН СЪД -  ВАРНА: 

             /В.Аракелян/ 
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