
 
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 2020 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 

 

НОХД № 

1536/2020  
25.08.2020 

Районен  

съд – 

Шумен 

Й. И. 
Касиер-

счетоводител 

ЧЛ. 202 АЛ.2 ВР.ЧЛ. 201 

ОТ НК 

ПРИСЪДА32/27.10.2020Г 

ПРИЗНАВА подсъдимата 

Й. П. И. ЗА ВИНОВНА  

НОХД 65/ 

2017 г. 
14.3.2017 

Окръжен 

съд - 

Добрич 

Ю. С. Подсъдим 

чл.283а,т.1, Нарушаване на 

служебни задължения, при 

приватизация, др. 

Присъда 

260001/8.10.2020 г. 

Оправдан Признат за 

невинен 

НОХД 

788/2020 г. 
23.7.2020 

Районен 

съд - 

Добрич 

В. Р. Подсъдим 

чл.201,ал.1, Длъжностно 

присвояване,лишаване от 

право по чл.37,ал.1,т.6 и 7 

Определение 

260101/19.10.2020 г 

ПРЕКРАТЯВА съдебното 

производство по НОХД 

№ 788 по описа на 

Районен съд-Добрич за 

2020 година. ВРЪЩА 

делото на Добричка 

районна прокуратура за 

отстраняване на 

допуснатите отстраними 

съществени процесуални 
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нарушения, довели до 

нарушаване на правата на 

обвиняемия, посочени 

по-горе. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО 

подлежи на обжалване 

или протест по реда на 

гл. 22 от НПК пред 

Окръжен съд-Добрич, в 

7-дневен срок от днес.  

НОХД 

797/2020 г. 
29.7.2020 

Районен 

съд - 

Добрич 

П. П. Подсъдим 

чл.201,ал.1, Длъжностно 

присвояване,лишаване от 

право по чл.37,ал.1,т.6 и 7 

Присъда 

260014/23.10.2020 г. 

Осъден ЛС до 3 г-

условно 

НОХД 

1055/2020 г. 
8.10.2020 

Районен 

съд - 

Добрич 

И. С. Подсъдим 

чл.311,ал.1, Съставяне 

официален документ с 

неверни данни 

Споразумение 

260028/12.10.2020 г. 

Осъден по споразумение 

ЛС до 1 г-условно 

НОХД 

1208/2020 
27.10.2020 

Окръжен 

съд - 

Варна 

К.П. подсъдим 

Подкуп на длъжностно 

лице, заемащо отговорно 

служебно положение, 

включително съдия, 

съдебен заседател, 

прокурор или следовател 

  

НОХД 

4304/2020 
23.10.2020 

Районен 

съд - 

Варна 

Д.С. обвиняем 

чл.202,ал.1,т.1, 

Длъжностно присвояване с 

извършване на 

др.престъпление 

Споразумение 

260136/30.10.2020 г. 

Осъден по споразумение 

ЛС до 3 г-условно. 

Одобрено е 

споразумение, по силата 

на което обв. С. се 

признава за виновна и 

приема да й бъде 

mailto:vnaps@appealcourt-varna.org


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

наложено наказание на 

осн. чл. 202 ал.1 т.1 

вр.чл.201 вр.чл.26 ал.1 вр. 

чл. 54 ал.1 от НК 

ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА за срок от 1 

год. и 6 мес., което на 

осн. чл. 66, ал. 1 от НК да 

бъде ОТЛОЖЕНО с 

изпитателен срок от 3 

години. 

НОХД 

4431/2020 
30.10.2020 

Районен 

съд - 

Варна 

В.Д. подсъдим 

чл.311,ал.1, Съставяне 

официален документ с 

неверни данни 

  

 

 

  

Административен ръководител-председател 

на АПЕЛАТИВЕН СЪД -  ВАРНА: 

             (В. Аракелян) 
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