
 
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 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  

159/2021 
20.04.2021 

Окръжен съд – 

Добрич 
П. К. 

Управител на 

ВиК ЕООД гр. 

Добрич 

Чл. 220, aл. 1 oт 

HK 

ПРИЗНАВА подс. П. К. – за 

виновен  поради което и на осн. 

чл.220 ал.1 вр. чл.54 от НК 

НАЛАГА наказание „лишаване от 

свобода“ за срок от една година, 

чието изпълнение на основание 

чл.66 ал.1 от НК 

ОТЛАГА с изпитателен срок от 

три години. 

НОХД 

357/2020 
01.04.2020  

Районен съд – 

Добрич 
С. Л. 

ПИ в група 

Охранителна 

полиция към 

Второ РУ – 

Добрич 

Чл.159б, ал.2, 

във вр. с 

чл.159б, ал.1 от 

НК  

На осн. чл.289, ал.1 от НПК във 

вр. с чл.24, ал.1, т.3 от НПК, съдът 

ПРЕКРАТЯВА наказателното 

производство по нохд № 357/2020 

г. по описа на РС Добрич, 

образувано срещу С. Л. 

НОХД № 

1620/20 

 

 

10.09.2020г.  
Районен съд 

Шумен 
Д.  Д. 

Председател на 

съвета на 

директорите и 

изпълнителен 

директор на 

„Топлофикация 

ЧЛ. 202 ал.2 т.1 

НК 

Присъда № 10/17.03.2022 г. – 

Обжалвана ПРИЗНАВА 

подсъдимият Д. С. Д. с ЕГН ****, 

български гражданин, ЗА 

НЕВИНОВЕН в това, че в периода 

11.02.2015 г. – 20.02.2015 г., 



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

Шумен“ ЕАД  включително, при условието на 

продължавано престъпление, в 

качеството си на длъжностно лице 

– председател на съвета на 

директорите и изпълнителен 

директор на „Топлофикация 

Шумен“ ЕАД, гр.Шумен 

(дружество с открито 

производство по 

несъстоятелност), присвоил 

чужди движими вещи – 85 966 кг. 

отпадъци от метален скрап на 

обща стойност 25 789.80 лева, 

собственост на „Топлофикация 

Шумен“ ЕАД, гр.Шумен, 

поверени му да ги пази и 

управлява, като длъжностното 

присвояване е в големи размери – 

престъпление по чл.202 ал.2 т.1, 

във вр. с чл.201, във вр. с чл.26 

ал.1 от НК и на основание чл.304 

от НК ГО ОПРАВДАВА. 

ПРИЗНАВА подсъдимият Д. С. Д. 

с ЕГН **** ЗА ВИНОВЕН В 

ТОВА, че в периода 04.02.2015 г. 

– 04.03.2015 г., включително, при 

условието на продължавано 

престъпление, след откриване на 

производство по несъстоятелност 

на „Топлофикация Шумен“ ЕАД, 

гр.Шумен, в качеството си на лице 

управляващо и представляващо 

дружеството /председател на 

съвета на директорите и 

изпълнителен директор на 
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„Топлофикация Шумен“ ЕАД, 

гр.Шумен / противозаконно 

удовлетворил само един кредитор 

– „Енергоснабдяване“ ЕООД 

гр.Шумен с вземане в размер на 

15 024 лева с ДДС за охрана на 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД, 

гр.Шумен произтичащо от 

фактура №1114/30.06.2014г. и 

фактура №1117/04.08.2014г., във 

вреда на останалите кредитори, 

като от деянието са настъпили 

значителни щети, изразяващи се в 

намаляване масата на 

несъстоятелността с 15 024 лева, 

поради което и на основание 

чл.227г, във вр. с 227в ал.1 т.7, във 

вр. с чл.26 ал.1 от НК и чл.54 от 

НК го ОСЪЖДА на 8 (осем) 

месеца “ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА”. На основание чл.66 

ал.1 от НК ОТЛАГА 

изпълнението на определеното 

общо наказание за срок от 3 (три) 

години. ОСЪЖДА подс. да 

заплати на „Топлофикация 

Шумен“ ЕАД с ЕИК **** 

гр.Шумен сумата от 16 576.29 

лева (шестнадесет хиляди 

петстотин седемдесет и шест лева 

и двадесет и девет стотинки), като 

уважена част от предявения 

граждански иск за имуществени 

вреди, ведно със законната лихва, 

считано от 20.02.2015 г. до 
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окончателното изплащане на 

присъдената сума и ОТХВЪРЛЯ 

предявения граждански иск в 

останалата му част до пълния 

предявен размер. ОСЪЖДА подс. 

**** да заплати на 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД с 

ЕИК 127029454, гр.Шумен сумата 

от 15 024.00 лева (петнадесет 

хиляди и двадесет и четири лева), 

представляващ обезщетение за 

причинени имуществени вреди в 

резултат на престъплението по чл. 

227г, във вр. с чл. 227в ал.1 т.7, 

във вр. с чл. 26 ал.1 от НК, ведно 

със законната лихва от 04.03.2015 

г. до окончателното плащане. На 

основание чл.189 ал.3 от НПК 

ОСЪЖДА подс. Д.С. Д. да 

заплати в полза на бюджета по 

сметка на ОДМВР – Шумен 

направените в досъдебното 

производство разноски в размер 

на 728.25 лева и по сметка на 

Районен съд гр.Шумен 

направените в съдебното 

производство разноски в размер 

на 473.50 лева , както и 5 лева при 

издаване на изпълнителен лист. 

На основание чл.189 ал.3 от НПК 

ОСЪЖДА подс. Д. С. Д. да 

заплати в полза на бюджета по 

сметка на Районен съд гр.Шумен 

държавна такса върху уважения 

размер на гражданските искове в 
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размер на 1264.01 лева, както и 5 

лева при издаване на 

изпълнителен лист. Присъдата 

подлежи на обжалване и протест 

пред Окръжен съд гр.Търговище в 

15-дневен срок от днес. 

НОХД 586/2022 30.03.2022 г. 
Районен съд 

Шумен 
Б. И. Х. кмет на с. Борци Чл. 311 ал.1 НК  

НОХД 

583/2022 
29.03.2022 г.  

Районен съд 

Шумен 
С. И. Р. 

Длъжностно 

лице - шофьор 

Чл. 202 ал.2 т.1 

НК 
 

НОХД 

197/2022 г. 
07.03.2022 

Окръжен съд – 

Варна 
Т. И. Д. 

управител на 

търговско 

дружество 

Длъжностно 

присвояване в 

особено големи 

размери, 

представляващо 

особено тежък 

случай 

 

НОХД 

1183/2022 г. 
29.03.2022 

Районен съд – 

Варна 
В. В. Х. Обвиняем 

Против 

политическите 

права на 

гражданите 

 

 

 

  

Административен ръководител-председател 

на АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА: 

             (В. Аракелян) 
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