Актуален списък на делата в АСНС, свързани с корупционни престъпления
(мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от
януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка), към 03.08.2018 г.
Дата на
заседание/дело/докладчик/отделение/ст
рани/предмет
внохд № 42/2017 г., докл. Румяна
Илиева, с подсъдими С. И. – в
качеството си на длъжностно лице –
държавен служител в МВР, полицай
категория Г-II, полицейски инспектор
VI степен, група „Престъпления по
пътищата“,
отдел
„Криминална
полиция“, ОД МВР-Пазарджик, П. М. в качеството си на длъжностно лице –
държавен служител в МВР, полицай
категория Е-I, младши автоконтрольор
- I степен, група „Престъпления по
пътищата“,
отдел
„Криминална
полиция“, ОД МВР-Пазарджик, Г. Б. в качеството си на длъжностно лице –
държавен служител в МВР, полицай
категория Е-I, младши автоконтрольор
- I степен, група „Престъпления по
пътищата“,
отдел
„Криминална
полиция“, ОД МВР-Пазарджик, П. К. в качеството си на длъжностно лице –
държавен служител в МВР, полицай

Резултат
Присъда № 5/11.05.2018 г. - ОТМЕНЯ Присъда от 28.11.2016 г.
по НОХД № 857/2014 по описа на Специализирания наказателен
съд, ХІ н.с.
в частта й, с която подсъдимите С. И., П. М., Г. Б., П. К., М. Е., И.
Д., Г. Г. и И. С. са признати за НЕВИННИ и съответно
ОПРАВДАНИ по повдигнатите им обвинения:
- по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4 вр. с ал.1, пр.2 от НК – за подсъдимия
И. и по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4 вр. с ал.2 от НК – за подсъдимите
М., Б., К., Е., Д., Г. и С.;
- по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1, пр.2, алт.2 вр.
с чл.26 от НК – за подсъдимия Б.;
- по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1, пр.2, алт.2 вр.
с чл.26, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК – за подсъдимия Е.;
- по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1, пр.2, алт.2 вр.
с чл.26, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК – за подсъдимия Д.;
- по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1, пр.2, алт.2 вр.
с чл.26, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК – за подсъдимия С. и
- по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1, пр.2, алт.2 вр.
с чл.26, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК – за подсъдимия Г.
в частта й, относно разпореждането с веществените
доказателства и в частта й, с която направените по делото
разноски, изцяло са оставени за сметка на Държавата, и вместо
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категория Е-I, младши автоконтрольор
- I степен, група „Престъпления по
пътищата“,
отдел
„Криминална
полиция“, ОД МВР-Пазарджик, М. Е. в качеството си на длъжностно лице –
държавен служител в МВР, полицай
категория Е-I, младши автоконтрольор
- I степен, група „Престъпления по
пътищата“,
отдел
„Криминална
полиция“, ОД МВР-Пазарджик, И. Д. в качеството си на длъжностно лице –
държавен служител в МВР, полицай
категория Е-I, младши автоконтрольор
- I степен, група „Престъпления по
пътищата“,
отдел
„Криминална
полиция“, ОД МВР-Пазарджик, Г. Г. в качеството си на длъжностно лице –
държавен служител в МВР, полицай
категория Е-I, младши автоконтрольор
- I степен, група „Престъпления по
пътищата“,
отдел
„Криминална
полиция“, ОД МВР-Пазарджик, И. С. в качеството си на длъжностно лице –
държавен служител в МВР, полицай
категория Е-I, младши автоконтрольор
- I степен, група „Престъпления по
пътищата“,
отдел
„Криминална
полиция“, ОД МВР-Пазарджик, Н. С. в качеството си на длъжностно лице –

това постановява НОВА ПРИСЪДА, както следва:
ПРИЗНАВА подсъдимите С. И., П. М, Г. Б., П. К., М. Е.,
И. Д., Г. Г. и И. С. за ВИНОВНИ за извършено престъпления по
чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4 вр. с ал.2 от НК ги ОСЪЖДА, както
следва:
подсъдимия С. И. на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА,
подсъдимите П. М., Г. Б., П. К., М. Е., И. Д., Г. Г. и И. С. на по
ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, всеки един от
тях, като ги признава за НЕВИННИ, в това да са участвали в
групата през месец март 2011 г., както и в това същата да е била
ръководена от подсъдимия С. И., поради което ги ОПРАВДАВА
по първоначално повдигнатото им обвинение в този смисъл, а за
подсъдимия И. и по обвинението във вр. с ал.1, пр.2 на чл.321 от
НК (за ръководство).
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Б. . за ВИНОВЕН за извършено
престъпление по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1,
пр.2, алт.2 вр. с чл.26 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ГЛОБА в размер на 3 000 (три
хиляди) лева, ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна
длъжност в органите на МВР за срок от ПЕТ ГОДИНИ и
ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява професия полицай за
срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. Е. за ВИНОВЕН за извършено
престъпление по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1,
пр.2, алт.2 вр. с чл.26 вр. с чл.20, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ
ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,
ГЛОБА в размер на 3 000 (три хиляди) лева, ЛИШАВАНЕ ОТ
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държавен служител в МВР, полицай
категория Е-I, младши автоконтрольор
– I степен, група „Престъпления по
пътищата“,
отдел
„Криминална
полиция“, ОД МВР-Пловдив, И. П. държавен служител в МВР, главен
полицай категория Д, командир на
отделение в сектор „Престъпления по
пътищата“,
отдел
„Криминална
полиция“, група „Пътен контрол“ при
ОД МВР-София, З. Т. - в качеството си
на длъжностно лице – държавен
служител в МВР, полицай категория ЕI, младши автоконтрольор – I степен,
група „Престъпления по пътищата“,
отдел „Криминална полиция“, ОД
МВР-Пловдив, И. А. - в качеството си
на длъжностно лице – държавен
служител в МВР, полицай категория ЕI, младши автоконтрольор – I степен,
група „Престъпления по пътищата“,
отдел „Криминална полиция“, ОД
МВР-Пазарджик,
образувано
по
протест.
С присъдата по нохд № 857/2014
г. на СНС съдът е признал
подсъдимите за невиновни и ги
оправдава
по
повдигнатите
им

ПРАВО да заема държавна длъжност в органите на МВР за
срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да
упражнява професия полицай за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. Д. за ВИНОВЕН за извършено
престъпление по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1,
пр.2, алт.2 вр. с чл.26 вр. с чл.20, ал.2 НК го ОСЪЖДА на ТРИ
ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,
ГЛОБА в размер на 3 000 (три хиляди) лева, ЛИШАВАНЕ ОТ
ПРАВО да заема държавна длъжност в органите на МВР за
срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да
упражнява професия полицай за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Г. за ВИНОВЕН за извършено
престъпление по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1,
пр.2, алт.2 вр. с чл.26 вр. с чл.20, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на
ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ГЛОБА в
размер на 4 000 (четири хиляди) лева, ЛИШАВАНЕ ОТ
ПРАВО да заема държавна длъжност в органите на МВР за
срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да
упражнява професия полицай за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. С. за ВИНОВЕН за извършено
престъпление по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1,
пр.2, алт.2 вр. с чл.26 вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл.54 от НК го
ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ
И ШЕСТ МЕСЕЦА
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ГЛОБА в размер на 3 000 (три
хиляди) лева, ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна
длъжност в органите на МВР за срок от ПЕТ ГОДИНИ и
ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява професия полицай за
срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Г.
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обвинения, както следва:
- С. И. – по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4
вр. ал. 1, пр. 2 от НК; по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр.
2, алт. 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- П. М. – по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4
вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр.
2, алт. 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Г. Б. – по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4
вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр.
2, алт. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- П. К. – по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4
вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр.
2, алт. 2 от НК;
- М. Е. – по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4
вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр.
2, алт. 2 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2
от НК;
- И. Д. – по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4

Б. едно общо, най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към
така наложеното на подсъдимия Б. общо, най-тежко наказание и
наказанията ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна
длъжност в органите на МВР за срок от ПЕТ ГОДИНИ и
ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява професия полицай за
срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така
наложеното на подсъдимия Б. общо, най-тежко наказание и
наказанието ГЛОБА в размер на 3 000 (три хиляди) лева.
На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален
ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия Б.
общо, най-тежко наказание три години лишаване от свобода.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия М. Е.
едно общо, най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ И
ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към
така наложеното на подсъдимия Е. общо, най-тежко наказание и
наказанията ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна
длъжност в органите на МВР за срок от ПЕТ ГОДИНИ и
ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява професия полицай за
срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така
наложеното на подсъдимия Е. общо, най-тежко наказание и
наказанието ГЛОБА в размер на 3 000 (три хиляди) лева.
На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален
ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия Е.
общо, най-тежко наказание три години и шест месеца лишаване от
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вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр.
2, алт. 2 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2
от НК;
- Г. Г. – по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4
вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр.
2, алт. 2 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2
от НК;
- И. С. – по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4
вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр.
2, алт. 2 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2
от НК;
- Н. С. – по обвинението за
престъпление по чл. 302, т. 1, пр.
предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2,
алт. 2 от НК;
- И. П. – по обвинението за
престъпление по чл. 302, т. 1, пр.
предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2,
алт. 2 от НК;
-З. Т. – по обвинението за
престъпление по чл. 302, т. 1, пр.
предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2,
алт. 2 от НК;
- И. А. – по обвинението за

свобода.
На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното
на подсъдимия Е. общо, най-тежко наказание три години и шест
месеца лишаване от свобода, времето, през което същият е бил
задържан по реда на НПК и с мярка за неотклонение „Задържане
под стража“.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И. Д.
едно общо, най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ И
ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към
така наложеното на подсъдимия Д. общо, най-тежко наказание и
наказанията ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна
длъжност в органите на МВР за срок от ПЕТ ГОДИНИ и
ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява професия полицай за
срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така
наложеното на подсъдимия Д. общо, най-тежко наказание и
наказанието ГЛОБА в размер на 3 000 (три хиляди) лева.
На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален
ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия Д.
общо, най-тежко наказание три години и шест месеца лишаване от
свобода.
На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното
на подсъдимия Д. общо, най-тежко наказание три години и шест
месеца лишаване от свобода, времето, през което същият е бил
задържан по реда на НПК и с мярка за неотклонение „Задържане
под стража“.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Г. Г.
едно общо, най-тежко наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ
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престъпление по чл. 302, т. 1, пр. ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2,
На основание чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към
алт. 2 от НК.
така наложеното на подсъдимия Г. общо, най-тежко наказание и
наказанията ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна
длъжност в органите на МВР за срок от ПЕТ ГОДИНИ и
ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява професия полицай за
срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така
наложеното на подсъдимия Г. общо, най-тежко наказание и
наказанието ГЛОБА в размер на 4 000 (четири хиляди) лева.
На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален
ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия Г.
общо, най-тежко наказание четири години лишаване от свобода.
На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното
на подсъдимия Г. общо, най-тежко наказание четири години
лишаване от свобода, времето, през което същият е бил задържан
по реда на НПК и с мярка за неотклонение „Задържане под
стража“.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И. С.
едно общо, най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ И
ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към
така наложеното на подсъдимия С. общо, най-тежко наказание и
наказанията ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна
длъжност в органите на МВР за срок от ПЕТ ГОДИНИ и
ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява професия полицай за
срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така
наложеното на подсъдимия С. общо, най-тежко наказание и
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наказанието ГЛОБА в размер на 3 000 (три хиляди) лева.
На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален
ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия С.
общо, най-тежко наказание три години и шест месеца лишаване от
свобода.
На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното
на подсъдимия С. общо, най-тежко наказание три години и шест
месеца лишаване от свобода, времето, през което същият е бил
задържан по реда на НПК и с мярка за неотклонение „Задържане
под стража“.
На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален
ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия С. И.
наказание четири години лишаване от свобода.
На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното
на подсъдимия И. наказание четири години лишаване от свобода,
времето, през което същият е бил задържан по реда на НПК и с
мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален
ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия П. М.
наказание три години лишаване от свобода.
На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното
на подсъдимия М. наказание три години лишаване от свобода,
времето, през което същият е бил задържан по реда на НПК и с
мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален
ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия П. К.
наказание три години лишаване от свобода.
На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното
на подсъдимия К. наказание три години лишаване от свобода,
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времето, през което същият е бил задържан по реда на НПК и с
мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
На основание чл.53, ал.1, б. „а“ от НК ОТНЕМА в полза на
Държавата, веществените доказателства иззети от подсъдимия те
И., Б, К., Д., Г. С.
ОСЪЖДА подсъдимите М. Е. и Г. Г. да заплатят солидарно на
Държавата по сметка на НАП, сумата от 40 лева – съставляваща
липсващия предмет на приетия на 27.04.2011 г. подкуп от Л. Й.
ОСЪЖДА подсъдимия И. Д. да заплати на Държавата по сметка
на НАП, сумата от общо 40 лева – съставляващи липсващия
предмет на приетите на 11.05.2011 г. подкупи от А. З. и И. И.
ОСЪЖДА подсъдимия М. Е. да заплати на Държавата по сметка
на НАП, сумата от 20 лева – съставляваща липсващия предмет на
приетия на 15.05.2011 г. подкуп от Г. Н.
ОСЪЖДА подсъдимите Г. Г. и И. С. да заплатят солидарно на
Държавата по сметка на НАП, сумата от общо 40 лева –
съставляващи липсващия предмет на приетите на 16.05.2011 г. и
17.05.2011 г. подкупи, съответно от И. П. и Д. И.
ОСЪЖДА подсъдимия Г. Г. да заплати на Държавата по сметка
на НАП, сумата от 20 лева – съставляваща липсващия предмет на
приетия на 17.05.2011 г. подкуп от Д. К.
ОСЪЖДА подсъдимия И. С. да заплати на Държавата по сметка
на НАП, сумата от 50 лева – съставляваща липсващия предмет на
приетия на 17.05.2011 г. подкуп от И. А.
ОСЪЖДА подсъдимите М. Е. и И. Д. да заплатят солидарно на
Държавата по сметка на НАП, сумата от 20 лева – съставляваща
липсващия предмет на приетия на 18.05.2011 г. подкуп от Н. Г.
ОСЪЖДА подсъдимия Г. Б. да заплати на Държавата по сметка
на НАП, сумата от общо 70 лева – съставляващи липсващия
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предмет на приетите на 25.05.2011 г. подкупи от З. Н. и Б. Ч.
ОСЪЖДА подсъдимите С. И., П. М., Г. Б., П. К., М. Е., И.
Д., Г. Г. и И. С., да заплатят всеки един от тях сумата от по 522,08
лева – разноски по водене на делото (с общ размер 4 176,63
лева), от които да заплатят сумата от по 365,65 лева по сметка на
СО-СГП за направените разноски в досъдебното производство (в
общ размер на 2 925,19 лева) и сумата от по 156,43 лева по сметка
на СНС за направените разноски на първоинстанционното
производство (в общ размер на 1 251,44 лева).
На основание чл.190, ал.1 от НПК, останалите направени по
делото разноски в размер на 268,71 лева, остават за сметка на
държавата.
ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.
Изготвил:
Любка Вакарелска
съдебен администратор
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