
Справка по дела, свързани с корупционни престъпления, образувани в окръжните и районните съдилища 

от съдебния район на САС към 04.03.2021 година 

 

         

№ 

по 

ред 

Съд № на дело Дата на 

образуване 

Име на 

подсъдим 

Длъжност и 

месторабота 

Правна 

квалификация 

на деянието 

Съдебен акт 

       №/Дата Резултат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

САС 
ВНОХД  

№ 1227 
23.10.2019 г. А.К. 

Представляващ 

(пълномощник) 

на „Кар дилър“ 

ЕООД 

чл.255 НК     

2 
САС 

ВНОХД  

№ 572 
08.06.2020 г. К. М. непосочено чл. 242, ал..4 НК   

    П. М. непосочено чл. 242, ал..4 НК   

3 
САС 

ВНОХД  

№ 1282 
20.11.2020 г. Св. Б. Л. непосочено чл.219, ал.4 НК        

4   
САС 

ВНОХД  

№ 1274 
19.11.2020 г. Пл. Ст. К. 

Брокер фирма 

„Бокавро“ 
чл. 256, ал. 2 НК   

5 
САС 

ВНОХД  

№ 48 
13.01.2021 г. К. К. непосочено 

чл. З04 Б, ал.1 

НК 
  

6 

САС 
ВНОХД 

1412 
19.12.2020 г. П. И. Д. 

Гл. счетоводител 

на „Прософт“ АД 

и на „Прософт 

95“ ЕАД  

чл. 203, ал. 1 НК 

Решение  

№ 46 от 

22.02.2021 г. 

Отменя присъда на 

СГС и връща за ново 

разглеждане. 

 

7 

СГС 
НОХД 

4491/2017 г. 
26.9.2017 г. С. Б. безработен 

чл.144, ал.3, 

чл.216, ал.1, 

чл.304, ал.1, 

чл.305, чл.330, 

ал.1 НК 

     

8 

СГС 

НОХД 

1052/2018, 

образувано 

27.02.2018 г. Е. П. 
Директор на 

училище 

чл.219, ал.3 вр. 

ал.1 НК 

Присъда 

260021/ 

11.2.2021 г. 

Оправдан   



след 

доразсле-

дване по 

НОХД 

4898/2017 и 

обжалване в 

САС 

9 

СГС 
НОХД 

3474/2018г. 
1.8.2018 г. И. И. 

Председател на 

ПП Дрон 

чл.167, ал.2, 

чл.167, ал.3, 

чл.167, ал.4 НК 

     

 

   И. Т. 

кандидат за 

общински 

съветник 

чл.167, ал.3 НК    

10    

СГС 

НОХД 

5690/2018 г., 

образувано 

след 

доразсле-

дване по 

НОХД 

3587/2018 г. 

14.12.2018 г. С. П. 
спедитор, ПОЛИ 

ТУРС ФБ ООД 
чл.242, ал.4 НК     

  

   Р. Ж. 

старши 

инспектор, ДА 

Митници 

чл.242, ал.4 НК   

 

   И. Р. 

мл.митнически 

спец. ДА 

Митници 

чл.242, ал.4 НК    

11 
СГС 

НОХД 

1745/2019 г. 
24.4.2019 г. К. Г. няма данни чл.304а НК     

12 
СГС 

НОХД 

1848/2019 г. 
2.5.2019 г. Е. А. безработен чл.304а НК     

13 

СГС 
НОХД 

2623/2019 г. 
24.6.2019 г. С. С. 

гл. счетоводител 

на Дом за 

възрастни 

чл.203, ал.1 НК     

    П. Б. директор на Дом чл.219, ал.4 НК   



за възрастни 

14 

СГС 

НОХД 2654 

/2019 г., 

образувано 

след дораз-

следване по 

НОХД 

27/2018 г. 

26.6.2019 г. Е. Д. 
полицейски 

инспектор 
чл.304а НК     

15 
СГС 

НОХД 

2774/2019 г. 
3.7.2019 г. И. И. пенсионер чл.304а НК     

16 

СГС 
НОХД 

4221/2019 г. 
15.10.2019 г. Х. Т. 

мениджър Бизнес 

клиенти 

УникредитБулба

нк 

чл. 203 НК 

  

  

17 
СГС 

НОХД 

4266/2019 г. 
17.10.2019 г. С. И. безработен 

чл. 354а, ал.2, т.2 

НК  
    

 
СГС 

НОХД 

4754/2019 г. 
19.11.2019 г. Л. С. 

гл.инспектор 

НАП 
чл.302 НК     

18 
   М. Ф. 

гл.инспектор 

НАП 
   

19 

СГС 
НОХД 

4991/2019 г. 
3.12.2019 г. С. Ш. 

Управител 

Мултиплексорни 

вериги ЕООД 

чл.220, ал.2 НК     

20 

СГС 
НОХД 

4993/2019 г. 
3.12.2019 г. А. Г. 

Управител Дунав 

Агро Трейд 

ЕООД 

чл.220, ал.1 НК     

21 
СГС 

НОХД 

82/2020 г. 
9.1.2020 г. К. Я. кандидат за кмет чл.167, ал.2 НК 

  
  

22 

СГС 
НОХД 

137/2020 г. 
14.1.2020 г. М. А. 

Управител на 

Търговско 

дружество 

 чл.304, ал.1 НК 

  

  

23 

СГС 
НОХД 

188/2020 г. 
17.1.2020 г. Р. К. 

Изп. директор на 

ИПТД "Статус 

Инвест" АД 

чл.203, ал.1, 

чл.220, ал.2 НК 
  

  

24 СГС НОХД 30.1.2020 г. М. Н. ДФ Земеделие чл.220, ал.1 НК     



406/2020 г. 

25 

СГС 

НОХД 

955/2020 г., 

образувано 

след 

доразследван

е по НОХД 

2060/2019 г. 

6.3.2020 г. П. Г. 

касиер УМБАЛ 

"Александровска

" 

чл.219, ал.4 НК     

26 

СГС 

НОХД 

1328/2020 г., 

образувано 

след 

доразследван

е по НОХД 

3004/2018 г. 

16.4.2020 г. И. З. 

член на УС на 

ДА Пътна 

инфраструктура 

чл.219, ал.4 НК     

 

   Д. А. 

член на УС на 

ДА Пътна 

инфраструктура 

   

 

   Л. Л. 

Председател на 

УС на ДА Пътна 

инфраструктура 

   

27 

СГС 

НОХД 

1450/2020 г.,

образувано 

след 

отменена от 

САС 

присъда по 

НОХД 

2100/2016 г. 

30.4.2020 г. А. Ч. 

Управител на 

"Сигра груп" 

ЕООД 

чл.203, ал.1 НК     

28 

СГС 
НОХД 

4079/2020 г. 
6.11.2020 г. Й. Д. 

контрольор ОПП 

–СДВР 
чл.302 НК 

Определение 

260691/ 

16.2.2021 г. 

Прекратява делото 

29 
СГС 

НОХД 

4270/2020 г. 
24.11.2020 г. К. М. 

куриер – фирма 

"Стефи 

чл.253, ал.3 и 

чл.354 А, ал.5 НК 
    



ЕКСПРЕС" 

ЕООД 

30 

СГС 
НОХД 

128/2021 г. 
13.1.2021 г. 

А. Х. 

Пълномощник на 

"АТЕА груп" 

ЕООД 

чл.203, ал.1 НК 

    

31 

СГС 
НОХД 

755/2021 г. 
23.2.2021 г. П. Д. 

гл.счетоводител 

на "Прософт" АД 

и "Прософт 95" 

чл.203, ал.1 НК 

  

  

32 Окръжен съд –

Благоевград 

34/2020 16.01.2020 г. С. Т. Управител на 

„Фарма Петра“ 

чл.203, ал.1 вр. 

чл.202, ал.1, т.1 

вр. чл.201 НК вр. 

чл.93, т.1, б.“б“ и 

чл.26, ал.1 НК и  

чл.255, ал.3 вр.  

ал.1, т.2 вр.  

чл.26, ал.1 НК вр. 

чл.93, т.1 , б.“б“ 

от НК 

Насрочено за 

10.03.2021 г. 

 

33 Районен съд –

Разлог 

342/17 27.04.2017 г. И. И. Управител на 

търговско 

дружество 

чл. 202, ал.2, т.1 

вр. чл. 201 НК вр. 

чл. 26, ал.1 НК 

Насрочено за 

26.04.2021 г. 

  

34 Районен съд –

Разлог 

811/18 06.12.2018 г. З. Ч. 

 

Директор на ТП 

„ДГС Разлог“ 

 

чл. 311, ал.1 НК Насрочено за 

30.03.2021 г. 

  

35 Районен съд – 

Разлог 

124/19 26.02.2019 г. Н. Х. Помощник 

лесничей в ТП 

„ДГД Якоруда“ 

 

чл. 311, ал.1 вр. 

чл. 26, ал.1 НК 

Насрочено за 

30.03.2021 г. 

 

36 Районен съд –

Разлог 

454/20 18.09.2020 г. А. К. и М. К. Главен 

специалист 

„Образование“ 

при Община 

Банско и старши 

специалист 

„счетоводител 

чл. 201 

длъжностно 

присвояване, 

чл.311, ал.1, 

съставяне 

официален 

документ с 

Насрочено за 

04.03.2021 г. 

 



неверни данни 

37 Районен съд –

Благоевград 

864/16 03.05.2016 г. С. Б. управител на 

дружество, 

фирма "Моби 

АС" ООД гр. 

Благоевград 

чл. 202, ал. 2, т. 1 

вр. чл. 201 вр. чл. 

26 от НК 

Насрочено за 

25.03.2021 г. 

 

38 Районен съд – 

Благоевград 

1777/20 04.12.2020 г. П. К. младши 

полицейски 

инспектор в 

група 

„Териториална 

полиция“ на 

сектор 

„Охранителна 

полиция" към 02 

РУ - Благоевград 

при ОД на МВР - 

Благоевград 

чл. 311, ал.1 от 

НК и чл. 294, ал.4 

от НК вр. ал.1 от 

НК 

Насрочено за 

11.03.2021 г. 

 

39 Районен съд – 

Благоевград 

1853/20 22.12.2020 г. Р. К. разследващ 

полицай в РУ на 

Сектор 

“Разследване“ – 

01 РУ 

Благоевград, 

Отдел 

„Разследване“ 

при ОДМВР - 

Благоевград  

чл.288 НК, 

чл.284, ал.1 НК, 

чл.294, ал.4 НК и 

чл. 311 от НК 

Протоколно 

определение 

№ 91380/ 

17.02.2021 г. 

Определя едно общо 

наказание измежду 

наказанията, 

наложени й за 

престъпленията по 

чл.288 НК, по чл.284, 

ал.1 от НК, по чл.294, 

ал.4, пр.4 от НК вр. 

ал.1 НК, чл.311, ал.1 

от НК, по чл.311, ал.1 

от НК вр. чл.26, ал.1 

от НК, чл.290, ал.1 от 

НК, чл.360 НК, 

чл.290, ал.1 от НК вр. 

чл.20, ал.3 от НК в 

размер на най-

тежкото от тях, а 



именно наказание 

„Лишаване от 

свобода“ за срок от 1 

година и 6 месеца, 

което на осн. чл.66, 

ал.1 от НК да бъде 

отложено за срок от 3 

години. На осн. чл.23, 

ал.2 от НК към така 

определеното общо 

най-тежко нак. да се 

присъединява 

наказанието 

лишаване от право да 

заема държавна 

длъжност 

„разследващ 

полицай“ по смисъла 

на чл.37, ал.1, т.6 НК, 

изискваща 

юридическо 

образование за срок 

от 1/една/ година. 

40 Районен съд – 

Сандански 

306/19 20.05.2019 г. А. Н. Шофьор във 

фирма 

„Фуудлинк 

България“ ЕООД чл. 201 НК 

Насрочено за 

29.03.2021 г. 

 

41 Районен съд – 

Сандански 

605/19 30.10.2019 г. Д. К. Мениджър към 

магазин в офис 

на „Мобил тел“ 

чл. 310, ал.1 вр. 

чл. 309 НК 

Насрочено за 

12.03.2021 г. 

 

42 Районен съд – 

Сандански 

433/19 31.07.2019 г. И. М. Диспечер 

„Европът 2000“ 

АД 

чл. 201, ал.1 вр. 

чл. 25, ал.1 НК 

Насрочено е 

за 18.03.2021 

г. 

 



43 Районен съд –

Сандански 

291/20 16.07.2020 г. Т. С. Управител на 

дружество 

„АИЗАЕМ.БГ“ 

ООД София 

чл. 201 вр. чл. 26, 

ал.1 НК 

Насрочено за 

10.03.2021 г. 

 

44 Районен съд – 

Петрич 

426/20 12.08.2020 г. С. И. Помощник  

управител във 

Виваком 

чл. 310, ал.1, пр.1 

вр. чл. 309, ал.1 

вр. чл. 26, ал.1 

НК 

Насрочено за 

24.03.2021 г. 

 

45 Районен съд – 

Гоце Делчев 

355/20 27.08.20 г. С. Л. Началник 

пощенска 

станция, тя и 

пощальон в 

с.Ковачевица 

чл. 201 НК Насрочено за 

18.03.2021 г. 

 

46 

Окръжен съд – 

Кюстендил 

НОХД 

57/2021 г. 
1.2.2021 г. 

В. М. 

 

 

 

А. Т. В. 

Управител на 

„Виелли Дорс“ 

ЕООД 

Едноличен 

собственик на 

капитала на 

дружеството 

чл.354а, ал.2, 

Основни състави 

на производство, 

пренасяне, 

изготвяне, 

търговия и др.на  

високорискови 

наркотични 

вещества,   

Разпоредително 

заседание от 4.3.2021 

г. 10:00 ч. Дупница 

Резултат: Насрочено 

47 Районен съд – 

Кюстендил 

НОХД 

195/2020 г. 

 

05.02.2020 г. 

 

Н. Т. Г. 

 

Служител 

гише/началник 

Пощенска 

станция IV и V 

категория в 

пощенска 

станция с. 

Ваксево, обл. 

Кюстендил при 

"Български пощи 

ЕАД" 

чл.201, ал.1 НК 

 

Присъда № 

260011/17.2.2

021г. 

 

Наказание 

„пробация“ със 

следните 

пробационни мерки: 

„задължителна 

регистрация по 

настоящ адрес” за 

срок от 6 (шест) 

месеца  

48 Окръжен съд – 

Монтана 

НОХД 

4/2021 
08.01.2021 г. М. З. З. 

Съдружник и 

пълномощник в 

чл.202, ал.2, т.1 

вр. чл.201 вр. 
 За насрочване 



търговско 

дружество 

чл.26, ал.1 от НК 

и по чл.253, ал.4 

вр. ал.3, т.2 и т.3 

вр ал.1 от НК 

49 

Окръжен съд – 

Монтана 

НОХД № 

22/2021 
03.02.2021 г. Н. Д. П. 

Директор на 

"Дом за 

възрастни хора с 

деменция" и 

"Дом за стари 

хора“ 

чл.203, ал.1 вр. 

чл.202, ал.1, т.1 

вр. чл.316 вр. 

чл.309, ал.1 вр. 

чл.201 вр. чл.26, 

ал.1 от НК; 

чл.220, ал.1от 

НК; чл.282, ал.2 

от НК, чл.219, 

ал.3 НК 

 За насрочване 

50 Районен съд – 

Лом 

НОХД 

540/2019 

09.12.2019 г. Е. К. И. Безработен чл.201 вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

Присъда № 

260005/ 

18.2.21 г. 

На основание чл. 201 

вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 

54, ал. 1 от НК, го 

ОСЪЖДА на ЕДНА 

ГОДИНА „Лишаване 

от свобода”.  

На основание чл. 66, 

ал. 1 от НК, отлага 

изпълнението на така 

наложеното 

наказание за срок от 

ТРИ ГОДИНИ  

На основание чл. 201 

вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 

от НК, ЛИШАВА 

***** със снета по-

горе самоличност, от 

право да упражнява 

професии, свързани 

със съхранението, 

управлението и 



отчитането на чужди 

пари, вещи или други 

ценности за срок от 

три години  

51 Окръжен съд – 

Враца 

НОХД 

31/2021 г. 

19.1.2021 г. Л. П. Подсъдим чл.301, ал.3, 

чл.305, 

Получаване 

подкуп за 

извършване на 

др. престъпление 

по служба, др., 

чл.210, ал.1, т.3, 

Измама от 

длъжностно 

лице, сделки с 

валута 

Присъда 

260005/ 

23.2.2021 г. 

Присъда 

260005/23.2.2021 г. 

Осъден ЛС до 3 г.-

условно 

ПРИЗНАВА 

подсъдимия Л.В.П ЗА 

ВИНОВЕН в това, че: 

на 09.09.2019 г. около 

13,00 ч. в района на с. 

Бутан, обл. Враца, в 

качеството си на 

длъжностно лице - 

старши експерт в 

отдел "Регионален 

технически 

инспекторат" в 

Областна дирекция 

Плевен на Държавен 

фонд "Земеделие", с 

цел да набави за себе 

си имотна облага е 

направил опит да 

възбуди заблуждение 

у пълномощника на 

"Никан 49" ЕООД с. 

Бутан - А.И.А. от с. 

Бутан, като деянието, 

макар да е 

довършено, от него 

не са настъпили 

предвидените в 



закона и искани от 

дееца 

общественоопасни 

последици - не е 

причинена имотна 

вреда, тъй като 

исканата сума не е 

платена, като 

измамата е 

извършена в кръга на 

неговата длъжност - 

при осъществяване на 

служебните му 

задължения, съгласно 

т. 3 и т. 5 от 

длъжностната му 

характеристика, 

действайки в 

изпълнение на 

Заповед № 

392096/03.09.2019 г. 

на Главен експерт и 

Началник Отдел 

"Регионален 

технически 

инспекторат" в 

Областна дирекция 

Плевен на Държавен 

фонд "Земеделие", 

поради което и на 

основание чл. 210, ал. 

1, т. 3, предл. І-во вр. 

чл. 209, ал. 1 вр. чл. 

18, ал. 1 вр. чл. 54 вр. 

чл. 58а, ал. 1 НК му 



НАЛАГА наказание 

от 1 (една) година и 4 

(четири) месеца 

лишаване от свобода. 

На основание чл. 66, 

ал. 1 от НК ОТЛАГА 

изпълнението на така 

определеното 

наказание за срок от 3 

(три) години, считано 

от влизане в сила на 

настоящия съдебен 

акт. ПРИЗНАВА 

подсъдимия Л.В.П., 

със снета по-горе 

самоличност, за 

ВИНОВЕН и в това, 

че в условията на 

продължавано 

престъпление за 

времето от 10.09.2019 

г. до 18.09.2019 г. 

включително, в 

района на с. Бутан, 

обл. Враца, в 

качеството си на 

длъжностно лице - 

Старши експерт в 

Отдел "Регионален 

технически 

инспекторат" в 

Областна дирекция 

Плевен на Държавен 

фонд "Земеделие", 

действайки в 



изпълнение на 

заповед № 

391443/03.09.2019 г. 

на Главен експерт и 

Началник Отдел 

"Регионален 

технически 

инспекторат" в 

Областна дирекция 

Плевен на Държавен 

фонд "Земеделие", в 

хода на 

осъществяване на 

служебните си 

задължения, 

регламентирани в 

длъжностната му 

характеристика, 

съответно в т. 3 и в т. 

5 е поискал и 

впоследствие приел 

дар, който не му се 

следва, за да извърши 

друго престъпление 

във връзка със 

службата си - такова 

по чл. 311 НК - да 

изготви официален 

документ - контролен 

лист за проверка на 

място, в който да 

удостовери неверни 

обстоятелства, с цел 

да бъде използван тоя 

документ пред 



органите на 

Държавен фонд 

"Земеделие" като 

доказателство за тия 

обстоятелства, както 

следва: 1. На 

10.09.2019 г. около 

10,45 ч. в района на с. 

Бутан, в хода на 

процедурата на 

извършвана проверка 

на място, на 

заявените за 

подпомагане площи 

от земеделския 

производител Л.Б.Й. 

от с. Бутан, с цел на 

проверката дали са 

спазени условията за 

допустимост за 

подпомагане на 

земеделския 

производител, е 

поискал от последния 

парична сума в 

размер на 1000 

(хиляда) лв., за да не 

документира 

констатираните от 

него нередности за 

наличие на 

несъответствие в 

един от заявените за 

подпомагане парцели 

- изместване на 



очертаните граници, 

извън реално 

обработените площи 

и за това, че друг от 

заявените парцели в 

размер на около 20 

дка е обгорял; 2. На 

18.09.2019 г. около 

10,40 ч. в района на с. 

Бутан, в хода на 

процедурата на 

извършвана проверка 

на място, на 

заявените за 

подпомагане площи 

от земеделския 

производител Л.Б.Й. 

от с. Бутан, с цел на 

проверката дали са 

спазени условията за 

допустимост за 

подпомагане от 

земеделския 

производител е приел 

от последния парична 

сума в размер на 1000 

(хиляда) лв., за да не 

документира 

констатираните 

нередности за 

наличие на 

несъответствие в 

един от заявените за 

подпомагане парцели 

- изместване на 



очертаните граници 

извън реално 

обработените площи 

и за това, че друг от 

заявените парцели в 

размер на около 20 

дка е обгорял, поради 

което и на основание 

чл. 301, ал. 3, предл. 

І-во вр. ал. 1, предл. І-

во и ІІ-ро вр. чл. 26, 

ал. 1 вр. чл. 54 и чл. 

58а, ал. 1 НК ГО 

ОСЪЖДА на 2 (две) 

години лишаване от 

свобода и глоба в 

размер на 1500,00 

(Хиляда и петстотин) 

лв. На основание чл. 

66, ал. 1 от НК 

ОТЛАГА 

изпълнението на така 

определеното 

наказание за срок от 4 

(четири) години, 

считано от влизане в 

сила на настоящия 

съдебен акт. На 

основание чл. 301, ал. 

4 вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 

НК ЛИШАВА 

подсъдимия Л.В.П. от 

ПРАВО да заема 

държавна длъжност 

за срок от 4 (четири) 



години от влизане в 

сила на настоящия 

съдебен акт. На 

основание чл. 23, ал. 

1 НК ОПРЕДЕЛЯ 

едно общо наказание 

за престъпленията по 

чл. 301, ал. 3, предл. 

І-во вр. ал. 1, предл. І-

во и ІІ-ро вр. чл. 26, 

ал. 1 НК и по чл. 210, 

ал. 1, т. 3, предл. І-во 

вр. чл. 209, ал. 1 вр. 

чл. 18, ал. 1 НК, като 

НАЛАГА най-

тежкото от тях в 

размер на 2 (две) 

години лишаване от 

свобода, чието 

изпълнение на 

основание чл. 66, ал. 

1 НК ОТЛАГА за 

срок от 4 (четири) 

години, считано от 

влизане в сила на 

настоящия съдебен 

акт. На основание чл. 

23, ал. 2 НК 

ПРИСЪЕДИНЯВА 

към определеното 

най-тежко наказание 

и наказанието 

ЛИШАВАНЕ ОТ 

ПРАВО да упражнява 

държавна длъжност 



за срок от 4 (четири) 

години, наложено по 

чл. 301, ал. 4 вр. чл. 

37, ал. 1, т. 6 НК. На 

основание чл. 23, ал. 

3 НК 

ПРИСЪЕДИНЯВА 

към определеното 

най-тежко наказание 

и наказанието 

ГЛОБА в размер на 

1500,00 (Хиляда и 

петстотин) лв., 

наложено по чл. 301, 

ал. 3 НК.  

52 Окръжен съд – 

Враца 

НОХД 

75/2021 г. 

1.2.2021 г. Н. С. Подсъдим чл.304а, чл.305, 

Даване подкуп на 

ДЛ, отговорно 

служебно 

положение 

Присъда 

260002/ 

8.2.2021 г. 

Присъда 

260002/8.2.2021 г. 

Осъден ЛС до 3 г.-

условно 

ПРИЗНАВА 

подсъдимия Н.С.С. за 

ВИНОВЕН в това, че 

на 20.01.2021 г. около 

9,25 ч. в гр. 

Криводол, на 

кръстовището на ул. 

„Освобождение“ и ул. 

„Комсомолска“ е 

направил опит да 

даде на полицейски 

служители – 

свидетелите С.В.Н. и 

А.Ю.Й. - младши 

автоконтрольори при 

ОД МВР Враца, 



сектор „Пътна 

полиция“, дар - една 

банкнота с номинал 

10 /десет/ лева и 

сериен № ЯА 

2246197, за да не 

извършат действия по 

служба - да не му 

съставят акт за 

установяване на 

административно 

нарушение на чл. 

137а, ал. 1 от ЗДвП, 

констатираното при 

извършената от тях 

проверка, което С. е 

извършил в 

качеството на водач 

на МПС, при 

управление на лек 

автомобил марка 

„Мерцедес“, модел Ц 

220Д с peг. № ВР 

**** ВТ, като от 

деянието, макар и 

довършено, не са 

настъпили 

предвидените от 

закона и искани от 

дееца обществено 

опасни последици - 

дарът не е приет, 

поради което и на 

основание чл. 304а 

вр. чл. 304, ал. 1 вр. 



чл. 18, ал.1, пр. 2 

вр.чл. 58а, ал. 1 вр. 

чл. 54 НК, го 

ОСЪЖДА на четири 

месеца "лишаване от 

свобода" и "Глоба" в 

размер на 200 лв. На 

основание чл. 66, ал. 

1 НК, ОТЛАГА 

изтърпяването на 

така определеното 

наказание "лишаване 

от свобода" с 

изпитателен срок от 

три години от 

влизане на присъдата 

в законна сила. На 

основание чл. 53, 

ал.1, б."а" от НК 

ОТНЕМА в полза на 

Държавата една 

банкнота с номинал 

10 /десет/ лева и 

сериен № ЯА 

2246197. ОСЪЖДА 

подсъдимият Н.С.С. 

да заплати 

направените по 

делото разноски в 

размер на 27,45 лв. 

/двадесет и седем 

лева и 45 ст./ в полза 

на Държавата, по 

сметка на ОД МВР 

Враца. ПРИСЪДАТА 



може да се обжалва 

или протестира в 7 

дневен срок от днес 

пред САС.  

53 Окръжен съд – 

Враца 

НОХД 

87/2021 г. 

5.2.2021 г. В.М. Подсъдим чл.304а, чл.305, 

Даване подкуп на 

ДЛ, отговорно 

служебно 

положение 

Присъда 

260004/ 

17.2.2021 г. 

Присъда 

260004/17.2.2021 г. 

Осъден ЛС до 3 г.-

условно 

ПРИЗНАВА 

подсъдимия В.Д.М. 

ЗА ВИНОВЕН в това, 

че на 07.11.2020 г. 

около 12:00 часа в с. 

Хайредин, на ул. 

„Васил 

Воденичарски“ пред 

дом № 3 е направил 

опит да даде подкуп 

/дар/ - парична сума 

от 50.00 лв., в две 

банкноти с номинал 

от 20.00 лв. със 

серийни номера БЮ 

3715935 и АН 

4886071 и една 

банкнота с номинал 

10.00 лв. със сериен 

номер ГВ 18216324 

на длъжностни лица - 

полицейски орган - 

Ц.И.П. - разузнавач 

VI-та степен в 

участък Хайредин 

към РУ-Козлодуй при 

ОД на МВР-Враца и 



Й.И.Й. - младши 

полицейски 

инспектор при РУ-

Козлодуй, за да не 

извършат действия по 

служба - да не 

продължат 

започнатата проверка 

и по този начин да се 

осуети 

установяването по 

съответния ред от 

органите на пътна 

полиция на 

допуснатите от него 

нарушения по ЗДвП и 

Кодекса на 

застраховането, 

деянието е завършило 

във фазата на опита 

по независещи от 

дееца причини и от 

него не са настъпили 

предвидените от 

закона и искани от 

дееца 

общественоопасни 

последици - дарът не 

е приет, поради което 

и на основание чл. 

304а вр. чл. 304, ал.1 

вр. чл. 18, ал.1 вр. чл. 

58а НК, ГО 

ОСЪЖДА на 4 

(четири) месеца 



"Лишаване от 

свобода" и "Глоба" в 

полза на държавата в 

размер на 300.00 

(триста) лева. На 

основание чл. 66, ал. 

1 НК ОТЛАГА 

изпълнението на 

наказанието за срок 

от 3 (три) години от 

влизане на присъдата 

в сила. ОТНЕМА В 

ПОЛЗА НА 

ДЪРЖАВАТА 

веществените 

доказателства -две 

банкноти с номинал 

от 20.00 лв. 

(двадесет) лева със 

серийни номера БЮ 

3715935 и АН 

4886071 и една 

банкнота с номинал 

10.00 (десет) лева със 

сериен номер ГВ 

18216324, които се 

намират на 

съхранение в банков 

сейф в "Банка ДСК", 

клон Враца, 

предадени от 

Окръжна 

прокуратура-Враца. 

ОСЪЖДА В.Д.М., 

със снета по-горе 



самоличност, ДА 

ЗАПЛАТИ 

направените на ДП 

разноски в размер на 

27.01 (двадесет и 

седем лева и една 

стотинки) лева по 

сметка на ОД на МВР 

гр. Враца. 

ПРИСЪДАТА 

подлежи на 

обжалване или 

протестиране в 15-

дневен срок от днес 

пред САС.  

 

ИЗГОТВИЛ: 

 

СЪДЕБЕН СТАТИСТИК 

З. СТОЯНОВА 


