
 
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 МАРТ 2018 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 

АНД 
1541/2017 г. 

29.12.2017 
Окръжен 
съд - Варна 

МИРОСЛАВ НОНЕВ 

данъчно 
задължено 
местно 
физическо лице 

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

Решение 91/20.3.2018 г. 
ПРИЗНАВА обв. МИРОСЛАВ НОНЕВ ЗА ВИНОВЕН да 
е осъществил състава на престъпление по чл. 255, 
ал.4, вр. ал. 3, вр. ал.1 т, 2, предл.2 от НК, поради 
което и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА 
от наказателна отговорност и му налага 
административно наказание ГЛОБА в размер на 2500 
лв. 

НОХД 
262/2018 г. 

1.3.2018 
Окръжен 
съд - Варна 

ИВАН ИВАНОВ Подсъдим 
чл.304а,305, Даване 
подкуп на ДЛ, отговорно 
служебно положение 

Присъда 26/20.3.2018 г. 
Осъден ЛС до 3 г.-условно 
Налага на подсъдимия ИВАН ИВАНОВ наказание 
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, 
както и ГЛОБА в размер на 300 лв. /триста лева/. На 
основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА наказанието 
лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ 
ГОДИНИ.  

ВНОХД 
263/2018 г. 

1.3.2018 
Окръжен 
съд - Варна 

РОСЕН АТАНАСОВ 
шофьор на 
товарен 
автомобил 

чл.201, Длъжностно 
присвояване 
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ВНОХД 
268/2018 г. 

6.3.2018 
Окръжен 
съд - Варна 

АТАНАС КУЗЕВ 
кмет на Община 
Девня 

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

 

НОХД 
1250/2018 г. 

15.3.2018 
РАЙОНЕН 
СЪД - 
ВАРНА 

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ няма 

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

Споразумение 148/20.3.2018 г. 
Осъден по споразумение ЛС до 1 г-условно 
Делото е с внесено споразумение в следния смисъл: 
на основание чл.167, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК 
следва да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което на 
основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА С ИЗПИТАТЕЛЕН 
СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на 
споразумението в сила.  

ПАУНА СТАНЕВА няма 

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

Споразумение 148/20.3.2018 г. 
Осъден по споразумение ЛС до 3 г-условно 
на основание чл.167, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК 
следва да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което на 
основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА С ИЗПИТАТЕЛЕН 
СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на 
споразумението в сила.  

НОХД 
1356/2018 г. 

22.3.2018 
РАЙОНЕН 
СЪД - 
ВАРНА 

ИВЕЛИНА КОВАЧЕВА 
Продавач 
хранителни 
продукти 

Длъжностно 
присвояване, ЧЛ.201 
ВР.ЧЛ.26АЛ.1 НК 

Споразумение 176/29.3.2018 г. 
Осъден по споразумение ЛС до 1 г-условно 
ОДОБРЕНО е споразумение по силата, на което 
подсъдимата ИВЕЛИНА КОВАЧЕВА се ПРИЗНАВА ЗА 
ВИНОВНА и приема да й бъде наложено наказание на 
осн. чл.201 вр.чл.26 ал.1 и чл.54 ал.1 от НК и чл.54 от 
НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ 
МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 
от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  

 
НОХД 
203/2018 г. 

 
12.2.2018 

 
Районен 
съд - 
Добрич 

 
ЕРДИНЧ МЕХМЕД 

 
Подсъдим 

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

 
Споразумение 62/28.3.2018 г. 

 
НОХД 
109/2018 г. 

 
16.3.2018 

 
Окръжен 
съд - 
Разград 

 
СВЕТОСЛАВ 
ТОДОРОВ 

 
Подсъдим 

 
чл.304а,305, Даване 
подкуп на ДЛ, отговорно 
служебно положение 
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НОХД 
111/2018 г. 

 
16.3.2018 

 
Окръжен 
съд - 
Разград 

 
РАДОВАН АНТОНОВ 

 
Подсъдим 

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

Присъда 3/23.3.2018г. 
Осъден ЛС до 3 г.-условно 
ПРИЗНАВА подсъдимия РАДОВАН АНТОНОВ за 
ВИНОВЕН в това, че: На 11.03.2018 г. в гр. Кубрат, 
обл. Разград, по ул. “Добруджа“ е направил опит да 
даде подкуп –пари в размер на 20.00 лв.-една 
банкнота с номинал 20 лева, със сериен номер БЮ 
4098477, на длъжностно лице, полицейски орган – 
А.Н.А. - младши автоконтрольор I - ва степен в Участък 
–Завет към РУ-Кубрат при ОД на МВР- гр. Разград, за 
да не извърши действие по служба-да не му състави 
акт за установено административно нарушение по чл. 
190, ал. 3 от Закона за движение по пътищата, като 
изпълнителното деяние е довършено, но от същото не 
са настъпили предвидените от закона и искани от 
дееца общественоопасни последици по независещи от 
дееца причини, поради което и на основание чл.304а, 
предл. 3, вр. с чл. 304, ал. 1 вр. с чл. 18, ал. 1, предл. 2 
от НК и във вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. с чл.58а, ал. 
4 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от 
свобода и ГЛОБА в размер на 500 лева/ петстотин 
лева/, като признава подсъдимия Р.Е.А., с установена 
по делото самоличност, за НЕВИНОВЕН и на 
основание чл. 304 от НПК, го ОПРАВДАВА по 
повдигнатото му обвинение да е извършил довършено 
престъпление по чл. 304а, предл. 3, вр. с чл. 304, ал. 1 
от НК, както и да е предложил подкуп на посочения 
полицейски служител , за да не извърши действие по 
служба – престъпление по чл. 304а, ал. 1, предл. 1 вр. 
с чл. 304, ал. 1 от НК. На основание чл. 66, ал. 1 от НК 
отлага изпълнението на така наложеното наказание 
лишаване от свобода в размер на осем месеца, за 
изпитателен срок от три години, 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 20,00 лв., / една 
банкнота с номинал от 20 лв. със сериен № БЮ 
4098477/. Присъдата може да се обжалва и протестира 
в 15-дневен срок от днес пред Варненски апелативен 
съд.  
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НОХД 
633/2018 г. 

 
26.2.2018 

 
Районен 
съд - 
Шумен 

 
АЙШЕ МЕХМЕД 

 
Старши 
специалист“Адм
инистративно 
обслужване“ 
кметство с. 
Борци 

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

Споразумение 71/6.3.2018 г. 
Осъден по споразумение Пробация 
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между 
страните, в което се приема за безспорно установено 
от фактическа страна, че подсъдимата АЙШЕ 
МЕХМЕД на 17.08.2017 г. в с. Б., общ. В., в качеството 
на длъжностно лице в кръга на службата си – ***, на 
когото било възложено със заповед да съставя и 
подписва актове за гражданското състояние, в 
съучастие като извършител с Н.О.Х. /подбудител и 
помагач/ съставила официален документ с невярно 
съдържание – удостоверение за наследници № 051 от 
17.08.2017 г., в което удостоверила неверни 
обстоятелства, а именно, че кръгът от наследници на 
лицето Б.Й. Х., починал на ***** г., включва само 
лицата Ф. Х. Ш., Б. Б. Ш. и Ф. Б. Ю., въпреки че 
действителния кръг от наследници включва освен 
посочените лица и лицето Н. Б. О., Н. Б. Ю. и З. Б. Ю., 
като документът е бил изготвен с цел да бъде 
използван като доказателство за тези обстоятелства. 
Деянието е извършено виновно с пряк умисъл, поради 
което и на основание чл. 311, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, 
ал. 2 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК, вр. чл. 
42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, ? налага наказание 
„пробация“ със следните пробационни мерки: - 
Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 
от ОСЕМ месеца, с периодичност ДВА пъти седмично; 
- Задължителни периодични срещи с пробационен 
служител за срок от ОСЕМ месеца. На основание чл. 
55, ал. 3 от НК, не се налага предвиденото в закона по-
леко наказание, а именно „лишаване от право да 
заема определена държавна или обществена 
длъжност“. С деянието не са причинени щети. 
ОСЪЖДА АЙШЕ МЕХМЕД да заплати в полза на 
държавата сумата от 115.02 /сто и петнадесет лева и 
две стотинки/ лева, представляваща направени 
деловодни разноски по ДП № 180/2017 г. на РУ при 
ОДМВР – Шумен, която следва да бъде внесена по 
сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 
/пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, по 
сметка на РС Шумен. ПРЕКРАТЯВА наказателното 
производство по НОХД № 633/2018 г. по описа на 
ШРС. Определението е окончателно и не подлежи на 
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обжалване.  

НОХД 
634/2018 г. 

26.2.2018 Районен 
съд - 
Шумен 

НАИМ ХЮСЕИН Подбудител и  
помагач на 
длъжностно лице 
Старши 
специалист“Адм
инистративно 
обслужване“ 
кметство с. 
Борци 

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

Споразумение 69/2.3.2018 г. 
Осъден по споразумение Пробация 
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за 
прекратяване на наказателното производство между 
страните по НОХД № 634/2018 г. по описа на ШРС, в 
което се приема за безспорно установено от 
фактическа страна, че обвиняемият НАИМ ХЮСЕИН е 
виновен в това, че на 17.08.2017 г. в с. Б., общ. В., в 
съучастие като подбудител и помагач с А. К. М. – ***, 
на когото било възложено със заповед да съставя и 
подписва актове за гражданско състояние, да извърши 
документно престъпление, като подписал и депозирал 
пред нея искане за издаване на удостоверение за 
наследници с вх. № 051/17.08.2017 г., в което били 
вписани неверни обстоятелства, а именно, че кръгът 
от наследници на лицето Б. Й. Х., починал на **** г., 
включва само лицата Ф. Х.Ш., Б. Б. Ш. и Ф. Б Ю., 
въпреки че действителният кръг от наследници 
включва освен посочените лица и лицата Н. Б. О., Н. Б. 
Ю. и З. Б. Ю. и въз основа на това искане било 
изготвено удостоверение за наследници с изх. № 
051/17.08.2017 г. с невярно съдържание – 
престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, 
ал. 3 и ал. 4 от НК. Деянието е извършено виновно, 
при пряк умисъл. За горепосоченото деяние на 
обвиняемия Н. О. Х. на основание чл. 311, ал. 1 от НК, 
във вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, 
т. 2, б.“б от НК се налага наказание “Пробация”, със 
следните пробационни мерки, а именно: - по чл. 42а, 
ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по 
настоящ адрес, за срок от 6 /шест/ месеца, с 
периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, 
т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. 
ОСЪЖДА обвиняемия НАИМ ХЮСЕИН да заплати в 
полза на държавата, сумата от 115.02 лв. /сто и 
петнадесет лева и две стотинки/, представляваща 
направени деловодни разноски по ДП № 180/2017 г. по 
описа на РУ – Шумен, която следва да бъде внесена 
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по сметка на ОДМВР – гр. Шумен, както и 5 лв. /пет/ 
лева при издаване на изпълнителен лист по сметка на 
РАЙОНЕН СЪД – ГР. ШУМЕН. ПРЕКРАТЯВА 
наказателното производство по НОХД № 634/2018 г. по 
описа на ШРС и Досъдебно производство № 180/2017 
г. по описа на ОД на МВР – Шумен. Определението е 
окончателно и не подлежи на обжалване.  

НОХД 
815/2018 г. 

15.3.2018 Районен 
съд - 
Шумен 

ВЕСЕЛА НИКОЛОВА ДСИ в СИС при 
Районен съд- 
Варна 

чл.201, Длъжностно 
присвояване, 
чл.309,ал.1, Подправка 
на частен документ, 
чл.310,ал.1, чл.308,ал.1, 
чл.309,ал.1,2, 
Подправка на документ, 
от ДЛ, чл.311,ал.1, 
Съставяне официален 
документ с неверни 
данни 

 

НОХД 
948/2018 г. 

29.3.2018 Районен 
съд - 
Шумен 

ИВАЛИНА ИВАНОВА Касиер -
аранжьор 

чл.201, Длъжностно 
присвояване 

 

 
 
 

Административен ръководител-председател 
на АПЕЛАТИВЕН СЪД -  ВАРНА: 

             /В.Аракелян/ 
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