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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 ФЕВРУАРИ 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 

ВЧНД 
129/2018 

г. 

1.2.2018 Окръжен съд 
- Варна 

           чл.201 ал.1 НК ПОТВЪРЖДАВА определение на  ДРС от 
04.01.2018 година за прекратяване на 
наказателното производство по ДП №93/2016г. по 
описа на ОД МВР Варна, водено срещу 
ВИНОВНОТО ЛИЦЕ за извършено престъпление 
по чл.201 ал.1 НК, на основание чл.243 ал.1 т.2 
/обвинението не е доказано/ като обосновано и 
законосъобразно. 

НОХД 
162/2018 

г. 

8.2.2018 Окръжен съд 
- Варна 

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

Присъда 18/15.2.2018 г. 
Осъден ЛС до 3 г.-условно ПРИЗНАВА 
подсъдимия ЗА ВИНОВЕН и на основание чл. 
304а, вр.чл.304, ал.1 от НК и чл. 54, вр. чл. 58а, 
ал.1 от НК му определя наказание лишаване от 
свобода за срок от една година и шест месеца, 
което на основание чл. 58а, ал.1 от НК намалява с 
1/3 и НАЛАГА на подсъдимият да изтърпи 
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наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 
ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на 
основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА с 
изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и 
наказание ГЛОБА в размер на 100 лв., считано от 
влизане на присъдата в сила.  

НОХД 
2421/2017 

г. 

1.6.2017 РАЙОНЕН 
СЪД - 
ВАРНА 

СЛАВОМИР ЗАНЕВ разносвач Длъжностно 
присвояване, 
ЧЛ.201 НК 

Присъда 55/22.2.2018 г. 
Осъден Пробация ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ 
СЛАВОМИР ЗАНЕВ: за ВИНОВЕН за 
престъпление по чл.205, ал.1 т.1, поради което и 
на осн. чл.55, ал.1 т.2 б.Б от НК му налага 
наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните 
пробационни мерки: - на осн. чл.42а ал.2 т.1 от НК 
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ 
АДРЕС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, която на осн. 
чл.42б от НК да бъде изпълнявана в периодичност 
от два пъти седмично; - на осн. чл.42а ал.2 т.2 от 
НК - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с 
пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  

НОХД 
2433/2017 

г. 

2.6.2017 РАЙОНЕН 
СЪД - 
ВАРНА 

РОСЕН АТАНАСОВ шофьор чл.201, 
Длъжностно 
присвояване 

Присъда 32/1.2.2018 г.  
Осъден ЛС до 3г - условно  
ПРИЗНАВА подсъдимия РОСЕН АТАНАСОВ ЗА 
ВИНОВЕН за престъпление по чл.201 ал.1 от НК , 
във връзка с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на 
основание чл.54 от НК му НАЛАГА наказание 
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА 
ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на 
което на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с 
изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, като 
ОПРАВДАВА подсъдимия по обвинението по 
чл.201 ал.1 от НК, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, 
за разликата до 2976.23 лева. На основание чл.25 
ал.1, вр.чл.23 ал.1 от НК ГРУПИРА наказанията 
наложени на подс.Р. П. А. по настоящото дело и 
това по НОХД № 106/2016г. на РС-Костинброд, 
като НАЛАГА най-тежкото от тях – ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ 
МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание 
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чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от 
ТРИ ГОДИНИ  

НОХД 
3027/2017 

г. 

6.7.2017 РАЙОНЕН 
СЪД - 
ВАРНА 

ВЕСЕЛА НИКОЛОВА ДСИ, помощник 
ЧСИ 

чл.309,ал.1, 
Подправка на 
частен документ 

Разпореждане 1075/15.2.2018 г. 
ПРЕКРАТЯВАМ производството НОХД № 
3027/2017г. на РС – Варна, ИЗПРАЩАМ на 
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НОХД № 
3027/2017г., на РС – Варна, за произнасяне по 
реда на чл.43, т.3 от НПК и определяне на друг, 
еднакъв по степен съд, който да разгледа делото. 
Разпореждането не подлежи на обжалване.  

НОХД 
720/2018 

г. 

12.2.2018 РАЙОНЕН 
СЪД - 
ВАРНА 

АЛКАН ЕМИН Управител на 
ООД 

чл.202,ал.1,т.1, 
Длъжностно 
присвояване с 
извършване на 
др.престъпление 

 

НОХД 
300/2017 

г. 

15.2.2018 Окръжен съд 
- Добрич 

СТИЛИЯН МИТЕВ Подсъдим чл.282,ал.2, 
Нарушаване на 
служебни 
задължения, 
значителни 
вреди, др. 

 

НОХД 
191/2018 

г. 

9.2.2018 Районен съд 
- Добрич 

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

 

НОХД 
203/2018 

г. 

12.2.2018 Районен съд 
- Добрич 

ЕРДИНЧ МЕХМЕД Подсъдим чл.311,ал.1, 
Съставяне 
официален 
документ с 
неверни данни 
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НОХД 
44/2018 г. 

30.1.2018 Окръжен съд 
- Разград 

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

ПРИЗНАВА подсъдимия МЕЛИН МЮМЮН за  
ВИНОВЕН в това, че: На 19.01.2018 г. в гр. 
Исперих, обл. Разград, на ул. “В. Левски“ пред 
блок № 6 на ж. к. “Васил Априлов“, е предложил и 
дал подкуп - сумата от 50 /петдесет/ лева - една 
банкнота с номинал от 50 лв. със сериен № БЛ 
2970811- на длъжностно лице, полицейски орган – 
С. Ц. Д. - младши автоконтрольор I - ва степен в 
група „Охранителна полиция" на Районно 
управление гр. Исперих при ОД на МВР - гр. 
Разград, за да не извърши действия по служба - 
да не състави на водача МЕЛИН МЮМЮН № 32 
серия Г, бланков № 929175 за установено 
административно нарушение по чл. 76 от Закона 
за движение по пътищата -, поради което и на 
основание чл.304а, предл. 1 и 3, вр. с чл. 304, ал. 
1 от НК, вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл.58а, 
ал. 4 от НК и във вр. с чл.55, ал.1,т.2, б.“б“ от НК  
го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА 
следните пробационни мерки:  
       1. Задължителна регистрация по настоящ 
адрес за срок от ДЕВЕТ  МЕСЕЦА с периодичност 
два пъти седмично;  
       2. Задължителни периодични срещи с 
пробационен служител за срок от ДЕВЕТ 
МЕСЕЦА; и  
       3. Безвъзмезден труд в полза на обществото с 
продължителност 100 часа за срок от ЕДНА 
ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 200/двеста/лева. 
      На основание чл.307а от НК  ОТНЕМА в полза 
на държавата предметът на престъплението  - 
пари в размер на 50,00 лв., /една банкнота с 
номинал  от 50 лв. със сериен № БЛ 2970811/. 
    Присъдата може да се обжалва и протестира в 
седемдневен срок от днес пред Варненски 
апелативен съд.  

mailto:vnaps@appealcourt-varna.org


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

НОХД 
2516/2017 

г. 

20.10.2017 Районен съд 
- Шумен 

ПЛАМЕН ТОДОРОВ 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 

Присъда 8/6.2.2018 г.  
Осъден ЛС до 3 г-условно 
ПРИЗНАВА подсъдимия ПЛАМЕН ТОДОРОВ ЗА 
ВИНОВЕН В ТОВА, че в периода 11.05.2015г. – 
03.07.2015г. в гр. Шумен, при условията на 
продължавано престъпление, в качеството си на 
длъжностно лице –„ръководител техническа 
поддръжка“ в „Таита“ АД гр. Шумен, присвоил 
чужди пари в размер на 1356,85 лв., собственост 
на „Таита“ АД гр. Шумен, поверени му да ги пази и 
управлява, като за улесняването му е извършил и 
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, а 
именно в периода 11.05.2015г. – 03.07.2015г., при 
условията на продължавано престъпление в гр. 
Шумен, в качеството си на длъжностно лице – 
„ръководител техническа поддръжка“, в кръга на 
службата си съставил неистински частни 
документr поръчка № 86/11.05.2015г. с надпис 
„IVEKO ТАИТА“ АД, на който предал вид , че е 
подписан от Г. И. Н. и поръчка № 98/03.06.2015г. с 
надпис „IVEKO ТАИТА“ АД,на който придал вид, 
че е подписан от Б. П. А. и ги употребил пред 
„ТАИТА“ АД гр. Шумен, за да докаже, че по 
отношение на клиентите „Металстройинженеринг 
95“ ЕООД гр. Монтана и Б. П. А., са осъществени 
дейности и вложени резервни части и 
консумативи, посочени в същите, поради което и 
на основание чл.202 ал.1 т.1, във вр. с чл. 201 от 
НК, във вр. с чл. 26 ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО 
ОСЪЖДА на 1 /една/ година и 3 /три/ месеца 
“ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“. На основание чл. 66 
ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така 
наложеното наказание за срок от 3 /три/ години, 
считано от влизане на присъдата в сила. На 
основание чл. 202 ал.3 от НК във вр. с чл. 37 ал.1 
т.7 от НК лишава подсъдимия П. Т. Т. от право да 
заема материално-отговорна длъжност и от право 
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да упражнява професия или дейност свързана с 
управление и разпореждане с материални и 
парични ценности за срок от 1 /една/ година. 
ПРИЗНАВА подсъдимия ПЛАМЕН ТОДОРОВ ЗА 
ВИНОВЕН В ТОВА, че на 03.06.2015г. в гр. Шумен, 
в качеството си на длъжностно лице –
„ръководител техническа поддръжка“ в „Таита“ АД 
гр. Шумен, с цел да набави за себе си имотна 
облага възбудил заблуждение у Б. П. А. от с. М., 
за това, че при ремонт на товарен автомобил 
марка „Ивеко“ с рег. № СВ 2268 АК са вложени 
авточасти, както следва:…….., всичко на обща 
стойност 585 лв. и с това му причинил имотна 
вреда в размер на 585 лв., поради което и на 
основание чл. 210 ал.1 т.3 предл. първо във вр. 
чл. 209 ал.1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 
/една/ година „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ На 
основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА 
изпълнението на така наложеното наказание за 
срок от 3 /три/ години, считано от влизане на 
присъдата в сила.  
На основание чл. 23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на 
подсъдимия ПЛАМЕН ТОДОРОВ едно общо 
наказание от така наложените му наказания, а 
именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 
/една година/ и 3 /три/месеца, като на основание 
чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така 
наложеното наказание за срок от 3 /три/ години, 
считано от влизане на присъдата в сила. На 
основание чл. 23 ал.3 от НК присъединява към 
определеното общо наказание лишаване от 
свобода, наложеното на подсъдимия с 
настоящата присъда наказание лишаване от 
право да заема материално-отговорна длъжност и 
от право да упражнява професия или дейност 
свързана с управление и разпореждане с 
материални и парични ценности за срок от 1 
/една/ година. ОСЪЖДА подсъдимият ПЛАМЕН 
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ТОДОРОВ да заплати на гражданския ищец 
„Таита“ АД ЕИК: 837095865 представлявано от Т. 
Г. М., сумата от 596.85 лв. /петстотин деветдесет 
и шест лева и осемдесет и и пет стотинки/, 
представляваща обезщетение за причинени 
имуществени вреди в резултат на извършеното от 
подсъдимия престъпление по чл.202, ал.1 т.1 от 
НК, ведно със законната лихва върху сумата, 
считано от датата на деянието – 11.05.2015г. до 
окончателното й изплащане, като напълно уважен 
граждански иск, предявен от пострадалото лице в 
хода на съдебното производство.  
На основание чл.2 от Тарифата за държавните 
такси, които се събират от съдилищата по 
Гражданския процесуален кодекс осъжда 
подсъдимият ПЛАМЕН ТОДОРОВ да заплати 
държавна такса върху уважения граждански иск в 
размер на 50.00 лв. /петдесет лева/. На основание 
чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимия ПЛАМЕН 
ТОДОРОВ да заплати в полза на гражданския 
ищец „Таита“ АД ЕИК: 837095865, представлявано 
от Т. Г. М. сумата от 480лв /четиристотин и 
осемдесет лева/, представляваща направени 
разноски за адвокатско възнаграждение.  
На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда 
подсъдимия ПЛАМЕН ТОДОРОВ да заплати в 
полза на ОД на МВР- Шумен направените 
деловодни разноски в досъдебното производство 
в размер на 1110,16 лв. и 5 лева в полза на 
държавата по сметка на РС-Шумен, при издаване 
на изпълнителен лист. Присъдата подлежи на 
обжалване и протест пред Шуменския окръжен 
съд в 15-дневен срок от днес.  

НОХД 
633/2018 

г. 

26.2.2018 Районен съд 
- Шумен 

АЙШЕ МЕХМЕД Обвиняем чл.311,ал.1, 
Съставяне 
официален 
документ с 
неверни данни 
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НОХД 
634/2018 

г. 

26.2.2018 Районен съд 
- Шумен 

НАИМ ХЮСЕИН Обвиняем чл.311,ал.1, 
Съставяне 
официален 
документ с 
неверни данни 

 

НОХД 
51/2018 г. 

7.2.2018 Окръжен съд 
- Силистра 

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

Присъда 3/13.2.2018 г. fсъден ЛС до 3г. – условно 
ПРИЗНАВА подсъдимия РАДИ АНДРЕЕВ за 
ВИНОВЕН в това, че на 31.01.2018 г в гр. 
Тутракан, обл. Силистра, по път II – 21 км. 55.600 
в посока Русе – Силистра, е дал подкуп – един 
брой банкнота с номинал 20 лв. със сериен номер 
БХ9850074, на полицейски орган, по смисъла на 
чл. 57, ал.1 от ЗМВР – Г. С. Г. на длъжност 
„младши автоконтрольор – I степен“ в звено 
„Пътен контрол“ към група „Охранителна полиция“ 
при РУ МВР- Тутракан, при ОД на МВР Силистра, 
за да не извърши действие по служба - да не 
състави АУАН по чл. 139, ал.5 от ЗДвП, поради 
което и на осн. чл. 304а, във вр. с чл. 304, ал.1 от 
НК , чл. 36 и 54 от НК му налага наказание 
лишаване от свобода за срок от шест месеца и 
глоба в размер на 100 лв. На осн. чл. 58а, ал.1 от 
НК намалява наложеното наказание лишаване от 
свобода с една трета, като определя наказание в 
размер на четири месеца лишаване от свобода. 
На осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на 
наложеното наказание лишаване от свобода за 
срок от три години . На осн. чл. 307а от НК 
ОТНЕМА в полза на Държавата един брой 
банкнота с номинал 20 лв. със сериен номер 
БХ9850074, - предмет на престъплението. 
Присъдата подлежи на обжалване или протест в 
петнадесетдневен срок, от днес, пред Варненски 
апелативен съд.  
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9000 Варна, пл. „Независимост” № 2 
тел.: 052/686 506, факс: 052/607 798, e-mail: vnaps@appealcourt-varna.org 

НОХД 
17/2018 г. 

7.2.2018 Районен съд 
– Дулово 

МЕРДИЯ НАЗМИ Социален 
работник 

Чл.201, вр. с 
чл.26 

Насрочено за 13.03.2018г. 

 
 
 

Административен ръководител-председател 
на АПЕЛАТИВЕН СЪД -  ВАРНА: 

             /В.Аракелян/ 
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