
 
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 февруари 2022 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 622/2020 г. 11.11.2021 Окръжен 

съд – 

Варна 

Х. Г. Старши полицай в 

група 

„Специализирано 

подразделение за 

охрана на 

обществения ред“ 

чл.302, 

Получаване на 

подкуп 

Определение 260006/2.2.2022 г. 

Прекратява делото и връща на 

ВОП за отстраняване на 

допуснатите съществени 

нарушения на процесуалните 

правила. 

К. К. Старши полицай в 

група 

„Специализирано 

подразделение за 

охрана на 

обществения ред“ 

чл.282,ал.1, 

Нарушаване на 

служебни 

задължения, др. 

Определение 260006/2.2.2022 г. 

Прекратява делото и връща на 

ВОП за отстраняване на 

допуснатите съществени 

нарушения на процесуалните 

правила. 

НОХД 

947/2021 г. 

30.08.2021 Окръжен 

съд – 

Варна 

Ж. Д. М. Младши 

автоконтрольор II 

степен в група 

„Организация на 

движението, пътен 

контрол и 

превантивна 

дейност" 

Квалифицирани 

състави на 

подкуп 

Присъда № 9/11.02.2022 г.  

ПРИЗНАВА подсъдимия Ж. Д. 

М.В, 

ЗА ВИНОВЕН  

и на основание чл. 302, ал. 1, т. 

1,  вр. чл. 301, ал. 1 от НК му 

налага наказание ЛИШАВАНЕ 

ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ 



ГОДИНИ, изпълнението на което, 

на основание чл. 66, ал. 1 от НК 

ОТЛАГА с изпитателен срок от 

ПЕТ ГОДИНИ, считано от 

влизане на присъдата в сила, както 

и ГЛОБА в размер на 2 000 лв. 

(две хиляди лева). 

На основание чл. 37, ал. 1, т. 7 от 

НК го лишава от право да заема 

длъжност в структурите на МВР 

за срок от ТРИ ГОДИНИ. 

НОХД 244/2022 23.02.2022 

Районен 

съд – 

Добрич 

С. Т. Управител 
Длъжностно 

присвояване 
 

НОХД 45/2022 г. 16.02.2022 Окръжен 

съд – 

Разград 

Х. Д. Водач на МПС Подкуп на 

длъжностно 

лице, заемащо 

отговорно 

служебно 

положение, 

включително 

съдия, съдебен 

заседател, 

прокурор или 

следовател, 

чл.304а НК 

Признава подсъдимия Х. Т. Д., за 

виновен и на основание чл. 304а, 

предложения 1 и 3 във вр. с чл. 

304, ал. 1 НК и чл. 54 НК му 

ОПРЕДЕЛЯ наказание ШЕСТ 

МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА“ и наказание „ГЛОБА“ 

в размер на 100 (сто) лева. 

На основание чл. 58а, ал. 1 от НК 

НАМАЛЯВА размера на така 

определеното наказание с една 

трета, като НАЛАГА на 

подсъдимия Х. Т. Д. наказание 

ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ 

ОТ СВОБОДА“. 

На основание чл. 66 НК отлага 

изпълнението на наложеното 

наказание лишаване от свобода за 

срок от три години. 

На основание чл. 307а НК отнема 

в полза на държавата 

веществените доказателства – 

един брой банкнота с номинал от 



десет лева със сериен № БЦ 

4155274, един брой банкнота с 

номинал от десет лева със сериен 

№ БМ 1088387, един брой 

банкнота с номинал от пет лева 

със сериен № ГБ 37473886. 

Присъдата подлежи на обжалване 

и протест пред Апелативен съд – 

Варна в петнадесетдневен срок от 

днес. 

 

 

  

Административен ръководител-председател 

на АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА: 

             (В. Аракелян) 


