Списък на делата във СпНС, свързани с организирана престъпност
(мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год.
в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка)
Дата на заседание/дело/докладчик/състав/подсъдими/предмет

Резултат

05.06.2018 год. – НОХД 214/2013 год., V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева с подсъдими:
- Х. М. – по чл.321, ал.3, вр. с ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл.
26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255,
ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, , т.3,
пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и 4 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4,
вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- П. Т. – по чл.321 ал.3 вр. с ал.2 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26, ал.1 от
НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- М. М. - чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК
- П. М. - чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК;
по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Д. М. – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26, ал.1 от
НК
- А. С. – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК
- Д. К. – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК
- М. В. – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл.
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26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255,
ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, ,
т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с чл.20, ал.4,
вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- О. К. – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК
- Л. Р. – по чл.321 ал.3 вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл.
26, ал.1 от НК
- С. Г. – по чл. 321, ал.3, във вр. с ал. 2 от НК
- П. Г. – по чл. 321, ал.3, във вр. с ал. 2 от НК
- Д. А. – по чл. 321, ал.3, във вр. с ал. 2 от НК
- И. И. – по чл. 321, ал.3, във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК
- Б. С. – по чл.321 ал.3 вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1 , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл.
26, ал.1 от НК
- Т. Т. – по чл.321 ал.3 вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл.
26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- К. П. – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26, ал.1
от НК
- Й. П.- по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26, ал.1
от НК
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НОХД 149/2014 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдим
- Н. В. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 НК; по чл.199, ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 НК; по
чл.200, пр.1, вр. чл.199, ал.2, т.3, вр. ал.1, т.2, вр. чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
Забележка: на 13.02.2018 год. спира производството по делото до задържането на подсъдимия.
06.06.2018 год. – НОХД 531/2014 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими
- И. Д. – по чл.252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК;
чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.1, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.1, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.1, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.1, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
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по чл.253, ал.4, пр.1, вр. ал.1, пр.2, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.;)
по чл.253, ал.5, пр.2, вр. ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.26, ал.1 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.5, пр.2, вр. ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.26, ал.1 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.214, ал.2, т.1 и т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1, пр.2, алт.2, пр.3, пр.6, алт.1 и алт.2, вр. чл.213а, алт.2, т.1, пр.1 и ал.3, т.2, вр. чл.26,
ал.1 от НК;
по чл.255, ал.3, вр. ал.1,, т.1, вр. чл26, ал.1 от НК
- М. В. – по чл.252, ал.2, пр.1, вр. ал1, пр.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК;
По чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3, вр. чл20, ал.2, вр. ал.1 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
По чл. 253, ал.5, пр.2, вр. ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, ал.2, пр.1 и пр.7, вр. чл.26, ал.1 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
По чл.253, ал.5, пр.2, вр. ал.4,пр.2 и пр.3, вр. ал.3, т.2, вр ал.2, пр.1 и пр.7 и ал.1, пр.1, пр.3 и пр.4, вр. чл.26, ал.1 от НК

13.06.2018 год. – НОХД 617/2014 год.,V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева с подсъдими:
- К. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Л. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК;
- М. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК;
- П. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК;
- Д. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- В. Е. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- П. Е. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
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- Г. Л. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- И. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- К. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- А. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.199, ал.1, т.3, пр.2, и т.5, пр.2, вр. чл.198, ал.1, пр.1, вр.
чл129, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- К. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- К. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК

- А. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- В. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.2, вр. ал.1
от НК
- Р. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- В. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК
- Б. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.1 вр. ал.2, вр. ал.1, пр.2 от НК
11.09.2018 год. – НОХД 710/2014 год.,V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева с подсъдими:
- П. С. – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5, т.7 и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1,
вр. чл.26, ал.1 от НК
- Б. Т. – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5, и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Б. И. – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5, и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от

НК
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- Б. С. – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5, и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК

- А. В. - чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, 4, 5, 7 и 9 вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26,
ал.1 от НК /от НОХД 1530/2015 год./
07.06.2018 год. – НОХД 739/2014 год.,VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
- К. Т. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 и 2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК;
- М. В. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК
- В. Б. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК
- Г. Б. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- И. А. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; почл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК
- Г. К. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, вр.
чл.20, ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК
- Н. С. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- К. К. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК

- Д. П. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- И. К. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.2 от
НК
- Е. И. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК;
- Г. З. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- А. С. – по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 и 2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
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25.06.2018 год. – НОХД 1090/2014 год.,ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- И. Р. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Д. К. – по чл. 195, ал.1, т.3, пр.1, т.4, пр.2, и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.199, ал.1, т.5,
пр.2, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, пр.1, и 3, вр. чл.26, ал.2, вр.
ал.1 от НК
- Г. Г. – по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.3, пр.1, т.4, пр.2 и т.5, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК
09.07.2018 год. – НОХД 1126/2014 год.,І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими:
- П. Г. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1
от НК
- Е. Х. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1
от НК
- К. К. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1
от НК
12.07.2018 год. – НОХД 1335/2014 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- П. А. – по чл.321, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; по
чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6
и 7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК;
- К. В. – по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по
чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр.
чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Б. В. – по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК
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- Н. Д. – по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК
08.06.2018 год. – НОХД 1398/2014 год., ІІ състав, докладчик съдия Стоян Тонев с подсъдими:
- О. М. – по чл.321, ал.3, пр.4, т.1, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Г. И. – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Т. Р. – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Е. С. – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- З. Т. – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- М. Г. - по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр.
чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр.
чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по
чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2,
пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Н. П. – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Т. Т. – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Г. Е. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Е. Г. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Н. Д. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК
- В. С. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Е. С. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
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- У. Ш. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК
17.09.2018 год. – НОХД 1400/2014 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова с подсъдими:
- Г. И. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.252, ал.2,
пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Г. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- А. Е. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Г. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
26.06.2018 год. – НОХД 1542/2014 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов с подсъдими:
- Д. Б. – по чл.321, ал.1 от НК
- Х. П. – по чл.321, ал.1 от НК
- Ц. К. – по чл.321, ал.2 от НК
- П. А. – по чл.321, ал.2 от НК
- К. Д. – по чл.321, ал.2 от НК
- Б. Л. – по чл.321, ал.1 от НК
НОХД 1907/2014 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- П. Д. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от
НК
- М. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от
НК
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- Г. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от
НК
- Г. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от
НК
Забележка: По делото е изпратено преюдициално запитване на 25.05.2016 год.
01.06.2018 год. – НОХД 132/2015 год., ХІІІ състав, докладчик съдия Пламен Евгениев с подсъдими:
- Р. К. – по чл. 321, ал. 1, вр. с чл. 93, т. 20 от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 5, пр. 1, т. 6, пр. 1 и 2, т. 7, вр.
чл. 20, ал. 2 и ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5, вр. ал. 1, пр. 1, пр. 2,
пр. 3 от НК
- Г. П. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с
чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 5 пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.3, вр. с
ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 5 пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.3, вр. с
ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. ал. 1 от НК
- В. П. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . ал. 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7
вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . ал.1 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл.
20, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . ал. 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2,
вр. с ал. 1, от НК; по чл. 255, ал. 3 вр. 1, т. 2, пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2, т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26 от НК;
по чл. 255, ал. 3 вр. 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26 от НК
- Г. С. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК;
- Т. А. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК
- С. Г. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК;
- П. И. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 5 пр.1 , т. 6, пр. 1 и пр.
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2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 5 пр.1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т.
7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК
- Р. П. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК; по чл. 257, ал.1 пр.1 /отм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. /, вр. с
чл. 256, пр. 2 /изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. / и чл. 255, ал. 1 пр. 2 / изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. /,вр. с чл. 20 ,
ал.2 във вр. с ал. 1 , вр. чл. 26 от НК;по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1
, вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26
от НК; по чл. 257, ал.1 пр.1 /отм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. /, вр. с чл. 256, пр. 2 /изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. / и
чл. 255, ал. 1 пр. 2 / изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. /,вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал. 1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2
, пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 ,
т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл.
20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с
ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК; по
чл.255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК
- Г. Г. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК; по чл. 257, ал.1 пр.1, вр. с чл. 256, пр. 2 и чл. 255, ал. 1 пр. 2 /
ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. /,вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал. 1 от НКчл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7
вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20,
ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с
ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Р. Р. – по чл. 321 , ал.2 , вр. с ал.1 , вр. с чл. 93 , т.20/ Ред. Дв. Бр. 92/2002г. / от НК;по чл. 257, ал.1 пр.1 /отм. ред. Към
Дв. Бр. 62/1997г. /, вр. с чл. 256, пр. 2 /изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. / и 255 , ал. 1 пр. 2/изм. ред. Към Дв. Бр.
62/1997г. / ,вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал. 1 , вр. чл. 26 от НК
- Я. Я. – по чл. 321, ал. 2 вр. ал. 1 , вр чл. 93 , т. 20 / ред Дв. Бр. 92 /2002г / от НК; по. чл. 255, ал.3 вр. ал. 1 т. 2 , пр. 1 , т.
6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал. 2 , вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и
пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК
05.06.2018 год. – НОХД 310/2015 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- Й. Й. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 1, вр. ал. 1, пр. 2 от НК; по чл. 199, ал. 1, т. 3,

пр. 2, вр. чл.198, ал. 1, пр.
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1 и пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК
- И. С. - чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, в. ал. 2 от НК; по чл. 199, ал. 1, т. 3, пр. 2, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр.
чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.29, ал. 1, б. „а“ от НК
- В. С. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК
- П. С. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр.ал. 2 от НК; по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК; по чл. 339, ал. 1,
пр. 2, алт. 2 и алт. 6 от НК
- И. Й. – по по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 199, ал. 1, т. 3, пр. 2, вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1 и пр.
2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК; по чл. 213а, ал. 2, т. 2, т. 4, пр. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.
ал. 1 от НК
- Й. Й. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 213а, ал. 2, т. 2 , т. 4, пр. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2,
вр. ал. 1 от НК
- Г. Г. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 348, б. „а“, пр. 2 от НК
- К. Т. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 354а, ал. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от
НК
- Н. Р. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 354а, ал. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от
НК; по чл. 339, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК
- А. Й. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 199, ал. 1, т. 3, пр. 2, вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр.
чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК
01.06.2018 год. – НОХД 442/2015 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- Г. Т. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- И. П. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26,
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ал.1 от НК
- К. Г. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Е. К. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- С. Е. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК;по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. с
ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с
чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- В. К. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК;по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- А. Н. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- В. Й. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- М. В. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- М. А. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
16.07.2018 год. -НОХД 471/2015 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова с подсъдими:
- Л. М. – по чл. 321 ал.3 пр.2 т.1 вр. ал.1 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.4 от
НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.4 от НК
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- В. А. – по чл. 321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.4 от НК;
по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.4 от НК
- Н. Х. – по чл. 321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК;
по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК
- К. Х. – по чл. 321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.4 от НК;
по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.4 от НК
15.06.2018 год. -НОХД 503/2015 год., V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева с подсъдими:
- И. И. – по чл.321, ал.III, т.1 за във вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1,пр.1,във връзка с
чл.20 ал.II от НК; по чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1, предложение последно и т. 2, във връзка с ал.
II,предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. II от
НК
- С. Ж. – по чл. 321 ал. III, т.2 във връзка с ал.II от НК; по чл.252 ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1, пр.1,във
връзка с чл.20 ал.II от НК; по чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1 , предложение последно и т. 2, във връзка с ал. II,
предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. II от
НК
- Е. И. – по чл. 321 ал.III, т.2 във връзка с ал.II от НК; по чл.252 ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1, пр.1,във
връзка с чл.20 ал.II от НК; по чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1 , предложение последно и т. 2, във връзка с ал. II,
предложения първо и пето, във връзка с ал.1, пр. второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. II от НК
- С. И. – по чл. 321 ал.III, т.2 във връзка с ал.II от НК; по чл.252 ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1, пр.1,във
връзка с чл.20 ал.II от НК; по. чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1 , предложение последно и т. 2, във връзка с ал. II,
предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. II от
НК
- Б. Т. – по чл. 321 ал.III, т.2 във връзка с ал.II от НК; по чл.252 ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1, пр.1,във
връзка с чл.20 ал.II от НК; по чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1 , предложение последно и т. 2, във връзка с ал. II,
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предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. II от
НК
- И. П. – по чл. 321 ал.III, т.2 във връзка с ал.П от НК; по чл.252 ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1, пр.1,във
връзка с чл.20 ал.П от НК; по чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1 , предложение последно и т. 2, във връзка с ал. II,
предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. II от
НК
- Т. П. – по чл. 321 ал.Ш т.2 във връзка с ал.П от НК; по чл. 253, ал. 3, т. 1, предл. последно, във вр. с ал. 1, предл. 2, във
вр. с чл. 20, ал.2 от НК
НОХД 504/2015 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Н. Т. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.301, ал.1, пр.2, алт.2 вр.чл.20, ал.2 вр.чл.26, ал.1 НК; по чл.234,
ал.1, пр.2 НК
- М. Х. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.301, ал.1, пр.1, пр.2 вр.чл. 20, ал. 2 НК
- Н. К. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.234, ал.1, пр.2 НК; по чл.234, ал.1, пр.2 НК
- П. Д. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.301, ал.3, пр.2, пр.4 вр. ал. 2 НК
- Н. К. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК;
- Г. З. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК
- Д. Д. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК
- С. К. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 215, ал. 1 НК
Забележка: Делото е спряно на 11.11.2015 год. и е изпратено преюдициално запитване
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15.06.2018 год. -НОХД 507/2015 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими:
- Г. Г. – по чл. 321, ал.3, пр.2, т.1, вр.ал.1, пр.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26, ал.1
вр.чл.20, ал.3, вр.ал.1 от НК; по чл. 144, ал.3, пр. 1, вр. ал.2, вр.ал.1 от НК
- Д. Г. - чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.2 и т. 3, пр.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1
от НК
- М. Д. – по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26,ал.1, вр.чл.20,
ал.2, вр.ал.1 от НК
- Е. С. – по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2,
вр.ал.1 от НК
- К. М. – по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255 ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20,
ал.4, вр.ал.1 от НК
- М. Т. – по чл. 321 ал. 3 пр.2, т.2, вр.ал.2 от НК; по чл. 255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.2 и т. 3, пр.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.4,
вр.ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр.с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.26, ал.1, вр.с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК
- И. Т. – по чл. 321 ал. 3, пр.2, т.2, вр.ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр.с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26,ал.1, вр. с чл. 20,
ал.4 вр. ал.1, от НК
- Т. С. – по чл. 321, ал. 3, пр.2, т.2, вр.ал.2 от НК
- И. Л. – по чл. 321, ал. 3, пр.2, т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр. чл.26, ал.1,
вр.чл.20, ал.4, вр.ал.1 от НК
- К. Г. – по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20,
ал.4, вр.ал.1 от НК
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07.06.2018 год. – НОХД 554/2015 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- Р. Б. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. с ал.1 от НК; по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, пр.1, вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК
- Д. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. с ал.2 от НК; по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, пр.1, вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.4 от НК
- М. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. с ал.2 от НК; по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, пр.1, вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.4 от НК
- П. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. с ал.2 от НК; по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, пр.1, вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.4 от НК
- И. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. с ал.2 от НК; по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, пр.1, вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.4 от НК
14.06.2018 год. – НОХД 600/2015 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- С. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр.ал.1, пр.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Т. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- П. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- А. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- В. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Д. Д. – по л.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Г. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Д. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК;
- К. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- М. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
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- С. У. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- В. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
20.06.2018 год. – НОХД 633/2015 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- А. П. – по чл. 321, ал. 3 предл. 1, 2 и 4 т. 1 вр. ал 1 вр. чл. 93 т. 20 от НК; по чл. 214, ал. 2, т. 3, т. 2 и т. 1, вр. ал. 1, вр.
чл. 213а, ал.4 т.2 предл.2 вр. ал. 3, т. 2 и т. 6, вр. ал. 2, т. 1 предл. 1, т.2 и т. 6 от НК; по чл. 214, ал. 2, т. 1, т.2, вр. ал. 1,
вр. чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 6, вр. ал.2 т.4 от НК; по чл. 213а, ал. 3 т.2 вр. ал. 2, т. 1 предл.1, т.3 предл. 1, т.6, вр. ал. 1 от
НК; по чл.213а ал.2 т.1 предл.1 вр. ал.1 от НК; по чл.213а ал.3 т.5 предл.1 и 2, вр. ал.2 т.4 и т.5 вр. ал.1 вр. чл. 20 ал. 3
и ал. 4 от НК; по чл. 357 ал.1 предложение 1 от НК
- А. П. – по чл. 321 ал. 3 предл. 1, 2 и 4 т. 2 вр. ал 2 вр. чл. 93 т. 20 от НК
- К. Т. – по чл. 214, ал. 2, т. 1, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 6, вр. ал.2 т.4 от НК
- М. Д. – по чл. 321 ал. 3 предл. 1, 2 и 4 т. 2 вр. ал 2 вр. чл. 93 т. 20 от НК; по чл. 214 ал.2 т.1 и 2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал.3
т.2, т.5 предл.1, т.6 вр. ал.2 т.5 от НК; по чл. 214 ал.2 т.1 и 2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал.3 т.2, и т.5 предл.1 вр. ал.2 т.5 от НК;
по чл.213а ал.3 т.5 предл.1 вр. ал.2 т.2, т.4 и т.5 вр. ал.1 вр. чл. 20 ал.2 от НК; по чл.213а ал.3 т.5 предл.1 вр. ал.2 т.1
предл. 1, т.4, т.5 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал.2 от НК; по чл.203 вр.чл.201 вр.чл.93, т.1, б.”б”, пр.1 вр. Чл. 26, ал.1 от НК; по
чл.255, ал.3 вр.ал.1,т.1 от НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1,т.1 от НК
- Я. П. – по чл. 321 ал. 3 предл. 1, 2 и 4 т. 2 вр. ал 2 вр. чл. 93 т. 20 от НК; по чл.213а ал.3 т.5 предл.2 вр. ал.2 т.2, т.4 и т.5
вр. ал.1 вр. чл. 20 ал.2 от НК; по чл.213а ал.3 т.5 предл.2 вр. ал.2 т.1 предл. 1, т.4, т.5 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал.2 от НК
07.06.2018 год. – НОХД 880/2015 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:
- А. П. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.1 вр.ал. 1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.3
вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал.
2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл.
213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.5, пр. 2 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 214, ал. 2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1
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НК
- А. А. –по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл.
20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК; по чл.213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал.1 НК
- Ц. Ц. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, вр.т.5, пр.2 вр.ал.1
вр.чл.20, ал.3 вр.ал. 1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1,
пр.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.2, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1
вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.3 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл.170, ал.2 вр.ал.1
вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.3 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1
вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.2, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20,
ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1, пр.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.213а,
ал.2, т.1, т.2, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1
вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл. 142,
ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК
- Н. М. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.3
вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.2, т.5, пр.2 вр.ал.1
НК
- Б. К.– по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2
вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал. 1 НК; по чл. 214,
ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК
- И. Н. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл.
20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК
- Д. Д. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4 вр. т.5, пр.2 и т.7
вр.ал. 1 вр.чл.20 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214,
ал.2, т.1, пр. 1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2, т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.2, т.4, т.5,
пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по
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чл.170, ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по
чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.1, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 и т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.2, т.5,
пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.4, т.5, т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2
вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, т.2, т.4 т.5, пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а,
ал.2, т.4, т.5, пр.2 и т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК
- В. Д. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4 вр. т.5, пр.2 вр.ал.
1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2,
т.1, пр. 1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1,т.2, т.4, т.5, пр.2
вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл.170, ал.2
вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл. 214, ал.2,
т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.2,
т.5, пр.2 вр.ал. 1 НК
- Ц. Д. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.2, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2
вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл.170, ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2
вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК
- М. И. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2
вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК
- М. М. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.4 вр.ал.1
вр. чл. 26, ал. 1 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150
вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК
- М. Х. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1
вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК
- Ц. С. – по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20,
ал. 2 вр.ал. 1 НК
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НОХД 882/2015 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова с подсъдими:
- С. Б. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.1 вр.ал.1, пр.1, пр.2 НК
- Х. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- В. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- М. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.1 вр.ал.1, пр.2 НК
- В. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Д. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Г. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Л. Ст. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Д. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 вр.ал. 1, пр.4, пр.5, алт. 1
вр.чл. 26, ал.1 НК
- Г. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК
- С. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- В. Хр. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.3,пр.1, т. 1, пр. 1 НК
- К. Е. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 вр. чл. 26, ал.1 НК
- М. Р. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК
- С. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2,
т.1, пр.2 НК
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- Цв. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Р. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК
- К. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, т.1, пр. 2 вр.ал. 1, изр. 1, пр.4, алт. 1 вр.чл.
321, ал. 3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал.2 НК
Забележка: на 11.05.2018 год. съдът спира наказателното производство на основание чл. 248, ал. 1, т.2 вр. чл. 25, ал.2
от НПК.
25.06.2018 год. – НОХД 965/2015 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова с подсъдими:
- А. А. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.1 вр.ал. 1, пр.2 НК; по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, т.4 вр.ал.1, пр. 4, алт.1,
пр.5, алт. 1 вр.чл. 29, ал. 1, б.А НК
- Б. А. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.1 вр.ал. 1, пр.2 НК
- В. Ф. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1 вр.ал.1, пр. 4, алт.1 вр.чл. 20,
ал.2 НК
- Ф. Ф. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1 вр.ал.1, пр. 4, алт.1 вр.чл. 20,
ал.2 НК
- Д. Т. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, т.4 вр.ал.1, пр. 4, алт.1 вр.чл.
29, ал.1, б.А, б. Б НК; по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, т.4 вр.ал.1, пр. 4, алт.1 вр.чл. 29, ал.1, б.А, б. Б НК
- Е. А. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
- Г. Й. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
- Г. Г. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
- Д. М. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
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- Н. К. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
- Г. Г. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
09.07.2018 год. – НОХД 988/2015 год., V състав, докладчик съдия Мария Неделчева с подсъдими:
- Н. М. – по чл. 321, ал.3, т. 1 вр.ал. 1 вр.чл. 93, т.20 НК
- Н. Д. – по чл. 143, ал. 1 НК; по чл. 321, ал.3, т. 1 вр.ал. 1 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл.216, ал. 5 вр.ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2,
т.8 вр.чл. 20, ал. 3 НК; по чл. 216, ал. 5, пр. 3 вр.ал.1, вр.чл. 142, ал.2 , т.8 вр.чл. 20, ал. 2 вр.чл. 26 НК; по чл.330, ал. 2,
т.4, пр. последно вр.ал.1 вр.чл. 20, ал. 3 НК; по чл.339, ал. 1, пр. 2 НК вр.чл. 6 и чл. 7 от ЗКВВООБ и чл. 44 от
ППЗКВВООБ
- А. Я. – по чл. 321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл.216, ал. 5, пр. 1, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6, пр. 2,
т.8 вр.чл. 20, ал. 2 НК; по чл.216, ал. 5, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т.6, пр. 2, т.8 вр.чл. 20, ал. 3 вр.чл. 26 НК; по
чл.330, ал. 2, т.4, пр. последно вр.ал.1 вр.чл. 20, ал. 2 НК; по чл. 216, ал. 5, пр.1, пр. 3 вр.ал.1, вр.чл. 142, ал. 2, т.6, пр.
2, т.8 вр.чл. 20, ал. 2 НК; по чл. 354а, ал.2,т.1, пр.2 вр.ал.1 НК вр.чл.73 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за
условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП вр чл. 30 ЗКНВП
- Г. Т. – по чл. 321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл.216, ал. 5, пр. 1, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6, пр. 2,
т.8 вр.чл. 20, ал. 3 НК; по чл. 354а, ал.2,т.1, ал.1 НК вр.чл.73 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и
реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП вр чл. 30 ЗКНВП
- И. П. – по чл. 321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл. 354а, ал.2,т.1, ал.1 НК вр.чл.73 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и
сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП вр чл. 30 ЗКНВП
- С. К. – по чл. 321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл.216, ал. 5, пр. 1, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6, пр. 2,
т.8 вр.чл. 20, ал. 3 НК
- С. Д. – по чл. 321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл.216, ал. 5, пр. 1, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6, пр. 2,
т.8 вр.чл. 20, ал. 3 НК; по чл.330, ал. 2, т.4, пр. последно вр.ал.1 вр.чл. 20, ал. 2 НК
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- Н. М. – по чл.216, ал. 5, пр. 1, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал. 3 НК
- А. В. – по чл.330, ал. 1 вр.чл. 20, ал. 3 НК
15.06.2018 год. – НОХД 1064/2015 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- П. Т. - по чл.321, ал. 3, пр. 2, т.1 вр.ал.1, пр. 2 НК
- И. Ст. – по чл.321, ал. 3, пр. 2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, пр. 1, т.6, т.7 вр.чл.26, ал.1 вр.чл.20, ал.2 НК
- Кр. Д. – по чл.321, ал. 3, пр. 2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, пр. 1, т.6, т.7 вр.чл.26, ал.1 вр.чл.20, ал.4 НК;
по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, пр. 1, т.6, т.7 вр.чл.26, ал.1 вр.чл.20, ал.2 НК
- П. П. – по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, пр. 1, т.6, т.7 вр.чл.26, ал.1 вр.чл.20, ал.2 НК
22.06.2018 год. – НОХД 1065/2015 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдими:
- Цв. М. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, т.1 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал.
4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК
- Б. П. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл.
20, ал.4 вр.ал.1 НК
- Е. Н. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл. 20,
ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 НК
- Ж. Н. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл.
20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК
- К. К. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл. 20,
ал.2 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.2 вр.чл.18, ал.1 НК_
- Я. Я. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл. 20,
24

ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 НК
- Я. Н. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл.
20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242,ал 4 вр.ал.2 вр.чл.20,ал.4 вр.ал.1 НК
- Я. Хр. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл.
20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл. 242, ал. 4 вр.ал. 2 вр.чл. 20, ал. 4 вр.ал. 1 НК
- Л. Р. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл. 20,
ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК
- Б. Г. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл. 20,
ал.4 вр.ал.1 НК
НОХД 1127/2015 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдими:
- Б. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.1 вр.ал.1, пр. 2 НК
- И. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК
- В.Т. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК
- Г. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а, ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.4 НК; по чл.354а,
ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.5 НК
- Д. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а, ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.4 НК; по чл.354а,
ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.5 НК
- И. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а, ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.4 НК
- С. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а, ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.4 НК
Забележка: Производството по делото е спряно на 28.06.2017 год.
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20.06.2018 год. – НОХД 1251/2015 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова с подсъдими
- А. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.5 от НК
- М. Я. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.5, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК
- А. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 от НК
- В. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.4 и пр.5, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК
- В. К. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.2, пр.6, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и 6 от НК

08.06.2018 год. – НОХД 1277/2015 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими:
- С. Т. – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.2 вр.чл.26, ал.1 НК; по чл.255,
ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.3 вр.чл.26, ал.1 НК
- Д. Д. – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.4 вр.чл.26, ал.1 НК; по чл.255,
ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.4 вр.чл.26, ал.1 НК
- В. Р. – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.4 вр.чл.26, ал.1 НК; по чл.255,
ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.4 вр.чл.26, ал.1 НК
- Кр. Н. – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.2 вр.чл.26, ал.1 НК; по чл.255,
ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.4 вр.чл.26, ал.1 НК
- Г. Г. – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК
- К. Х. – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК
27.06.2018 год. – НОХД 1321/2015 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- Г. Ц. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК
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- Кр. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК
- М. Ч. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК
- Р. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК
16.07.2018 год. – НОХД 1358/2015 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- Г. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр.ал.1 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК
- Д. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр.ал.1 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК
- Н. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК
- К. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК
- М. Ст. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК
НОХД 1395/2015 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- И. Г. – по чл.321, ал.3, т.1 вр.ал.1 НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 26, ал.1 НК
- Г. К. – по чл.321, ал.3, т.2 вр.ал.2 НК
- Ж. М. – по чл.321, ал.3, т.2 вр.ал.2 НК
- П. Н. – по чл.321, ал.3, т.2 вр.ал.2 НК
Забележка: Производството по делото е спряно на 23.05.2017 год.
27.06.2018 год. – НОХД 1404/2015 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- В. М. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
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- М. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- М. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- И. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
21.06.2018 год. НОХД 1428/2015 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдим:
- И. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК
04.06.2018 год. – НОХД 1458/2015 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова с подсъдими:
- М. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.
ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр.
ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр.
чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Р. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от
НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- З. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3, вр.
ал.1 от НК
- К. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- И. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
12.06.2018 год. – НОХД 1497/2015 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:
- П. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1 и т.2, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.293,
ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Ст. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1 и т.2, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК
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- В. Хр. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Л. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
07.06.2018 год. – НОХД 1744/2015 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими:
- Р. Л. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр.
чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6,
вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а,
ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК;
по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а,
ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1
от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2 т.6, вр. ал.1 от НК
- Р. Ч. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, вр.
чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.149а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6,
вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.149а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК
- П. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, вр.
чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.1, пр.2 от НК
- Д. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а,
ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6,
вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК
11.06.2018 год. – НОХД 6/2016 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
- И. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.93, т.20 от НК
- Хр. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.93, т.20 от НК
- А. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК
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- С. Хр. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК
- Й. Й. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК
- Б. Р. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК
- Ф. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК
- А. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, т.2, пр.1, т.6, пр.2, и т.7
вр. чл.26, ал.1 от НК
- Г. А. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, т.2, т.6, пр.2, и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК
- К. К. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, т.2, пр.1, т.6, пр.2, и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК
09.07.2018 год. – НОХД 164/2016 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
- Р. Х. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Т. Х. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Н. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26,
ал.1 от НК
- М. Г. Х. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК
- А. Т. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК
18.06.2018 год. – НОХД 322/2016 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- Д. Ф. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл20,
ал.4 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл20, ал.4 от НК
- Б. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
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ал.2 от НК
- Й. Ч. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл20, ал.2
от НК
- С. Ст. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл20,
ал.4 от НК
- Н. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
05.07.2018 год. – НОХД 599/2016 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- А. Д. – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. чл.321, ал.1, т.1 от НК
- Д. С. – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. чл.321, ал.1, т.1 от НК
- Д. Д. – по чл.304, ал.1 от НК
- Г. А. – по чл.301, пр.2 вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Н. В. – по чл.301, пр.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Ст. М. – по чл.304, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК
- Г. Г. – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр., ал.2, от НК
- Л. М. – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
- Ст. Ст. – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
17.07.2018 год. – НОХД 813/2016 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- Д. Р. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- М. Ж. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
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- Н. К. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Н. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
14.06.2018 год. – НОХД 981/2016 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- В. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
ал.4, вр. ал.1 от НК
- Ж. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
ал.4, вр. ал.1 от НК
- И.И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК
06.06.2018 год. – НОХД 1006/2016 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- М. А. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.339, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.199, ал.2, т.3, вр. ал.1,
т.5, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- В. Я. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК
- В. Ал. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2, от НК
- И. И. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Хр. Хр. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал. 2 от НК
- Н. Ст. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал..2 от НК
- Д. Г. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2 вр. ал..2 от НК
- Ж. Б. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал..2 от НК
- А. М. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал..2 от НК; по чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, вр. чл.20,
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ал.2 от НК; по чл.339, ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК
- Н. Р. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, вр. чл.20,
ал.2 от НК
- Д. П. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, вр. чл.20,
ал.2 от НК
- Е. М. – по чл.199, ал.2, т.3, вр. ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
07.06.2018 год. – НОХД 1371/2016 год., І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими:
- М. Й. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и
пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК;
по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а,
ал.2, т.1 и т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.2 вр. чл.20, ал.2 от
НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а,
ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Г. Р. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от
НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4,
вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК
- А. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.4, вр.
чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г,
пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20,
ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр.
чл.20, ал.2 от НК
- Кр. Ч. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- А. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.4, вр.
чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.1 и
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пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК
19.06.2018 год. – НОХД 1390/2016 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- В. К. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.
ал.1 от НК; по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.4,
вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ от НК
- Кр. Й. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
29.06.2018 год. – НОХД 1821/2016 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:
- Н. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1, алт.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- В. И. – по чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1, алт.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.4 от
НК; по чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1,
пр.4 от НК
01.06.2018 год. – НОХД 1853/2016 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
- П. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр. ал.1 , пр.2 от НКц по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК
- С. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК
- Л. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК
- А. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК
- Р. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК
19.06.2018 год. – НОХД 1913/2016 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими:
- Х. М.- по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.3, вр. чл.26, ал.1
от НК
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- П. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1
от НК
- В. Р. - чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от
НК
- Ст. А. - чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от
НК
09.07.2018 год. – НОХД 2157/2016 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- Г. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК; ПО чл.234, ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.234, ал.2, т.2, вр. ал.1,
пр.1 от НК
- Б. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.28, ал.1 от НК
- Е. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК
- Г. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК
- А. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК
- И. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК
26.06.2018 год. – НОХД 2475/2016 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Г. П. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК
- К. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК
- М. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- М. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК
- С. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.2, пр.1 от
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НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК
26.06.2018 год. – НОХД 2679/2016 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими:
- Ст. Ст. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от
НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.142, ал.2, т.2, 7 и
8, вр. ал.1 от НК
- Ст. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК;
по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от
НК
- К. Ст. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.142, ал.2, т.2, 7 и 8, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК
- Й. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.215, ал.1 от НК
- С. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
05.07.2018 год. – НОХД 2979/2016 год., І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими:
- Р. А. - по чл. 321, ал. 3. пр. 2. т. 2 вр. ал. 2 НК; по чл. 213а. ал. 3. т. 3. пр. 3 вр. ал.1 вр. чл. 26. ал. 1 НК;
- Вл. А. - по чл. 321, ал. 3, пр. 2. т. 2 вр. ал. 2 НК
- А. И. - по чл. 321. ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 НК
04.06.2018 год. – НОХД 3349/2016 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- А. В. - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, алт.10, т.2, вр.ал.2 от НК.
- В. С. - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, алт.10, т.2, вр.ал.2 отНК
- М. Хр. - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, алт.10, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл. 354а, ал. 1 пр.4, алт. 1 от НК.
- М. П. - за престъпление пo чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, алт.10, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл. 354а, ал.1, пр.4 и пр.5 от НК.
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- М. М. - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, алт.10, т.2, вр.ал.2 о т Н К и п о ч л . 354а, ал.1, пр.4 от НК.
02.07.2018 год. – НОХД 3375/2016 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- И. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.155, ал.5, т.1, пр.2, вр. ал.2 от НК
- М. П. – по чл321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
29.06.2018 год. – НОХД 3395/2016 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова с подсъдими:
- М. Г. - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 т.1 вр. ал. 1 от НК,
- А. А. - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК и по чл. 354а ал.2 т.1 пр.2 вр. ал.1 от НК,
- А. Я. - за престъпление по чл. чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК и по чл. 354а ал.2 т.1 пр.2 вр. ал.1 от НК,
- Г. Б. - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК,
- М. К. - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК и по чл. 3 54а ал.2 т. 1 пр.2 вр. ал. 1 от НК,
- М. Ст. - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК,
- М. Г. - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК,
- О. П. - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК,
- П. Ц. - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК.
15.06.2018 год. – НОХД 3457/2016 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- А. П. за престъпление по: чл. 255 ал. 3 вр. с ал. 1, т. 2 пр.1, т. 6, т. 7, вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с чл. 26 ал.1 от НК
- В. М. за престъпление по: чл. 321 ал.З пр.2 т. 2 вр. ал.2 НК
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- Н. Н. за престъпление по: чл. 321 ал.З пр.2 т. 2 вр. ал.2 НК
- Ч. Н. за престъпления по : чл.321 ал.З, пр.2, т.1, вр. с ал.1 пр. 2 от НК; по чл. 255 ал. 3 вр. с ал. 1, т. 2 пр.1, т. 6, т. 7,
вр. с чл. 20 ал. 4, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.
12.06.2018 год. – НОХД 3461/2016 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими:
- М. М. - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 1, вр. ал. 1, пр. 2 /ред. ДВ, бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20 /ред.
ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2, т. 3, пр. 1, т. 5, пр. 2, т. 6, вр. чл. 20, ал. 2 и ал. 3, вр.
ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.
1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5, вр. ал. 1, пр. 1 от НК;
- М. Т. - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20/ред. ДВ., бр.
92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- П. Т. - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20/ред. ДВ., бр.
92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- Ц. Г. - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20/ред. ДВ., бр. 92
от 2002 г./ от НК; по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 256,
ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- Н. Н. - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20/ред. ДВ., бр. 92
от 2002 г./ от НК; по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл.
256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- Кр. Ч. - по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал.
2, пр. 1 и пр. 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- П. Ч. - по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2,
пр. 1 и пр. 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
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- В. Е. - по чл. 282, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- П. П. - по чл. 282, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- К. М. -по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5 от НК;
НОХД 3469/2016 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Й.С. – по чл.321,ал.З,пр.2,т.1,вр.ал.1 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. ал. 1 ,вр.чл.26,ал. 1 от
НК;
- И. Ст. – по чл.321,ал.З,пр.2,т.1,вр.ал.1 от НК и чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1 ,вр.чл.26,ал. 1 от НК,
- Д. Г.-по чл.321,ал.З,пр.2,т.1,вр.ал.1 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1 ,вр. чл.26,ал. 1 от
НК;
- П. Т. – по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1 ,вр. чл.26,ал. 1 от
НК
- Д. Б. - по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234, ал.2, т.3, вр. ал.1, пр.2, вр.чл.20, ал.4, вр.ал.1, вр. чл.26, ал.1 от
НК
- Ф. М. - по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1 ,вр. чл.26,ал. 1 от
НК
- Р. Т. - по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр. ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр. ал. 1 ,пр.2 ,вр. чл.20, ал.4, вр. ал. 1 ,вр. чл.26, ал. 1
от НК
- Б. Я - по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1 ,вр.чл.26,ал. 1 от НК
- В. Д. - по чл.321, ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1 ,вр. чл.26,ал. 1 от
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НК
- Б. Н. - по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2 ,вр. чл.20, ал.4, вр. ал. 1 ,вр. чл.26,ал. 1
от НК
- Г. М. - по чл.321,ал.3,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234, ал.2, т.З, вр. ал. 1 ,пр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. ал. 1 ,вр.чл.26,ал. 1
от НК
- Ж. У. - по чл.234,ал.2,т.З,вр.ал.1,пр.2,вр.чл.20,ал.2,вр.ал.1 от НК
- Т. П. - чл.234,ал.2,т.З,вр.ал.1,пр.2,вр.чл.20,ал.2,вр.ал.1 отНК
- Р. Д. - по чл.234,ал.2,т.З,вр.ал.1,пр.2,вр.чл.20,ал.2,вр.ал.1 от НК
Забележка: Наказателното производство по делото е спряно на 26.05.2017 год.
11.07.2018 год. – НОХД 3548/2016 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
- И. С. - за престъпление по чл.321, ал.З, т.1, вр. ал.1 от НК
- В. Д. - за престьплепие по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК.
- П. Ст. - за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т.1 вр. ал. 1 предл. 4,
алт. 1 от НК.
- Т. Г. -за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 1 във вр. ал. 1 вр.
чл.18 ал.1 от НК.
- М. Т. - за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 or НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 1 във вр. ал. 1
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предл. 4, алт. 1 о т НК.
- П. М. - за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр.2, т.1 вр. ал.1 предл.
3, вр. чл.18 ал.1 от НК
- Г. Р. - за престъпление но чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 предл. 4, алт.
1 от НК.
11.06.2018 год. – НОХД 3637/2016 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими:
- Д. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1, пр.2 от НК
- И. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- А. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Ц. Р. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Р. Р. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- С. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- С. В. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Ю. Н. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Н. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- И. В. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- П. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- И. А. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- М. Й. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
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- В. Ш. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- М. С. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- М. М. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Б. Ал. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Т. Я. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.155, ал.5, т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2, алт.2 от НК
- Т. П. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Б. П. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- В. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Д. Н. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Б. Л. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- П. Ч. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- И. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Г. К. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.3, т.3, т.1, пр.2, алт.2, вр. ал.2, пр.3, алт.1 от НК; по чл.253, ал.3, т.3, т.1,
пр.2, алт.2, вр. ал2, пр.3, алт.1 от НК
- М. С. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Б. З. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК

05.06.2018 год. – НОХД 56/2017 год., І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими:
- И. С.- по чл. 321 ал. 3 т. 1, вр. ал. 1 от НК
- Я. К. - по чл. 321 ал. 3 т. 2, вр. ал. 2 от НК
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- Н. Х. - по чл. 354а ал. 2 т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК; по чл. 321 ал.2 т. 2, вр. ал. 2 от НК
- П. П. - по чл. 321 ал. 3 т. 2, вр. ал. 2 от НК
- С. Н. - по чл. 321 ал. 3 т. 2, вр. ал. 2 от НК
27.06.2018 год. – НОХД 114/2017 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими:
- Б. К. - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр.ал.2 НК
- Ал. Щ. - за престъпление по чл.321 ,ал.З пр.2 т.2 вр.ал.2 НК
- Цв. В. - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр.ал.2 и по чл.316 пр.2 вр.чл.308 ал.2 алт.9 вр.ал.1 НК
11.07.2018 год. – НОХД 374/2017 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими:
- Р. П. - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 и пр.З вр.ал.1 от НК
- В. М. - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 и пр.З, т.2 вр.ал.2 от НК
- И. Г. - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК
- К. С. - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК
- А. Т. - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК
- К. М. - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК
- М. А. за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК
08.06.2018г. – НОХД 537/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- Цв. Цв. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.302,
т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.2, т.3 от НК; по чл.253, ал.5, вр. ал.4,
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вр. ал.2, т.3 от НК
- Т. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- П. А. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Е. И. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК;
- В. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК;
- С. Хр. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Цв. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Ц. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК

21.06.2018г. – НОХД 802/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- К. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. ал. 1 от НК
- М. В. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Г. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- М. К. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- К. К. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
15.06.2018г. – НОХД 859/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими:
- А. А. – по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;

- А. Д. - по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;
- А. С. - по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
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- Г. И. - по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- К. М. - по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК;
- К. Н. - по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
27.06.2018г. – НОХД 917/2017 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова, с подсъдими:
- А. И. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК
- М. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- И. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
04.06.2018г. – НОХД 977/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- В. Н. – по чл.321, ал.6 от НК, по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК, по чл.308, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, по
чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, по чл.246, ал.3 от НК, по чл.246, ал.3 от
НК, по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, по чл.308, ал.7, вр. ал.2,
вр. ал.1 от НК и по чл.308, ал.7, вр. ал.1 от НК.
- Т. Х. – по чл.321, ал.6 от НК, по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК, по чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр.
чл.18, ал.1 от НК и по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.18, ал.1 от НК
- С. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК, по чл.294, ал.2, вр. ал.1, пр.3 от НК, по чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр.
чл.20, ал.4, вр. чл.18, ал.1 от НК, по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.4 от НК, по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.18, ал.1 от
НК и по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК.
04.07.2018г. – НОХД 1080/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- Р. Ч. – по чл.321, ал.6 от НК и по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК

- П. И. - по чл.321, ал.6 от НК, по чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1,
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пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК1, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а,
ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1,
пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а,
ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК и по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК
15.06.2018 год. НОХД 1359/2017 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими:
- Д. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Н. И. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Кр. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Ю. К. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Г. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- М.Т. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Кр. Л. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК

06.06.2018 год. НОХД 1423/2017 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими:
- Е. С. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от
НК
- Г. Д. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Б. В. – по чл.321, ал.6 от Нк; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК

06.06.2018 год. НОХД 1894/2017 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими:
- Г. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл249, ал.4, вр. ал.3 от НК; по чл.249, ал.4, вр. ал.3 от НК; по чл.249, ал.4, вр. ал.3
от НК
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- Г. С. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, пр.3 от НК; по чл.249, ал.4, вр. ал.3 от НК; по чл.246, ал.1, пр.1, вр.
чл.243, ал.2, т.3 от НК; по чл.244, ал.2, вр. чл.243, ал.2, т.3 от НК; по чл.244, ал.2, пр.1 от НК
- Г. М. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.249, ал.4, вр. ал.3 от НК; по чл.249, ал.4, вр. ал.3 от НК; по чл.354а, ал.3, пр.2,
т.1, пр.1 от НК

21.06.2018 год. НОХД 1997/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова с подсъдими:
- А. М. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК
- И. Г. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Н. З. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- С. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
- Х. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК

18.06.2018 год. НОХД 2143/2017 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с подсъдими:
- Ш. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Т. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- К. Б. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Ц. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- И. Т. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.281, ал.2, т.1, т.2 и т.4, вр. ал.1 от НК

19.06.2018 год. НОХД 2159/2017 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова, с подсъдими:
- Д. Д. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК
- С. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
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05.06.2018 год. НОХД 2209/2017 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова, с подсъдими:
- Цв. В. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.1, вр.ал.1 от НК и по чл.203 от НК
- Ал. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- И. З. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Г. Хр. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Г. З - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Е. Ст. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Е. И. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Р. Ст. за - по чл. 321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- С. Г. - по чл. 321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- С. В. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- М. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Кр. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- М. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- М. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Б. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК
- Цв. Г. - по чл.282 от НК
- Р. С. - по чл.282 от НК
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- С. Д. - по чл.282 от НК

18.06.2018 год. – НОХД 2211/2017 год., ХІ състав с докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими
- З. Е. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК
- Р. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- М. И. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Кр. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК

16.07.2018 год. НОХД 2239/2017 год., ІХ състав с докладчик садия Мария Кавракова с подсъдими:
- И. О. - по чл. 321. ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр. ал. 1 пр. 2 НК
- Е. М. – по чл. 321. ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр. ал. 2 НК
- Д. Г. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр. ал. 2 НК; по чл. 354а. ал. 1, пр. 4 НК
- К. Цв. – по чл. 321, ал. 3, ПР. 2 и пр. 3 вр. ал. 2 НК
- П. Д. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр, ал. 2 НК; по чл. 354а, ал. 1 пр. 4 НК
- Д. Хр. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр. ал. 2 НК
- А. Д. – по чл, 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр, ал. 2 вр, чл. 63, ал. 1, т. 3 НК; по чл, 354а, ал. 1, пр. 4 вр. чл. 63, ал. 1 т. 3 НК; по чл, 354а,
ал. 1, пр. 4 , алт..2 вр. чл. 63, ал. 1 т. 3 НК
- Л. Н. – по чл, 321 ал, 3, пр. 2 и пр. 3 вр, ал. 2 НК
- Д. Я. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр. ал. 2 НК
- Г. Б. – по чл. 321, ал. 3. пр. 2 и ПР. 3 вр. ал. 2 НК
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- А. Б. – по чл. 321, ал. 3, пр.2 и ПР. 3 вр. ал. 2 от НК; по чл.354а, ал 1. ПР.4 НК
- А. А. - по чл. 321, ал. 3. пр. 2 и ПР. 3 вр. ал. 2 НК; по чл.354а, ал1. ПР.4 НК

01.06.2018 год. - НОХД 2240/2017 год., ХVІІІ състав с докладчик садия Мариета Райкова с подсъдими:
- В. Д. – по чл.321, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК
- П. Д. – чл.321, ал.3, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Ю. Хр. – по чл.321, ал.3, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал1, вр. чл20, ал.2, вр. чл26, ал.1 от НК

15.06.2018 год. НОХД 2273/2017 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров, с подсъдими:
- П. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.1, вр. ал.1 от НК
- А. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.3, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Ж. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.3, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по
чл.159г, пр.3, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК

12.06.2018 год. НОХД 2316/2017 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с подсъдими:
- Т. С. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 354а, ал.3, т.1 от НК
- В. Р. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 354а, ал.3, т.1 от НК
- И. Е. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1,
вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- А. А. - - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр.
ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- В. Хр.- по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1
от НК
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- А. Е. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1,
вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл354а, ал.3, т.1 от НК

11.06.2018 год. НОХД 2497/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик Мариета Райкова, с подсъдими:
- Р. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
- Ст. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.131, ал.1, т.8, вр. чл.129, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.216,
ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1, пр.6 от НК
- Кр. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.131, ал.1, т.8, вр. чл.129, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.216,
ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК
- Д. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.131, ал.1, т.8, вр. чл.129, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.216,
ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Ст. С. - по чл.131, ал.1, т.8, вр. чл.129, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК

07.06.2018 год. НОХД 2550/2017 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдим:
- С. К. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК

07.06.2018 год. НОХД 2575/2017 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдими:
- Б. А. – чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2,
вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК
- Е. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1
от НК;
- С. З. - – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1
от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- В. М. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1

51

от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Г. К. - по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Е. О. - по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- В. В. - по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК

18.06.2018 год. - НОХД 2588/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими:
- Кр. К. – по чл.321, ал.1 от НК
- С. А. – по чл.321, ал.2 от НК
- Г. А. – по чл.321, ал.2 от НК

01.06.2018 год. НОХД 2595/2017 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова, с подсъдими:
- М. Ц. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- И. Й. - по чл.321, ал.6 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК

12.06.2018 год. НОХД 2758/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими:
- Б. Х. – по чл.321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.3, пр.2 и т.4, пр.1 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.
чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“
- И. И. - по чл.321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.3, пр.2 и т.4, пр.1 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29,
ал.1, б.“а“ и б.“б“

05.06.2018 год. НОХД 2880/2017 год., ХІІІ състав, докладчик съдия Пламен Евгениев, с подсъдими:
- П. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Я. Ал. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
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- Д. И. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Н. Ш. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Е. П. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Е. П. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Г. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК

12.06.2018 год. НОХД 2925/2017 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров, с подсъдим:
- Цв. П. – по чл.321, ал.3, пр.1 и 2, т.2, вр. ал.2 от НК
11.07.2018 год. - НОХД 3152/2017 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев, с подсъдим:
- П. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.1 и пр.2 от НК; по чл.199, ал.1, т.1 и т.5 вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.
ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.346, ал.6, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК; по чл.131, ал.1,
т.11, вр. чл.129, ал.2, пр.2, алт.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
26.06.2018 год. - НОХД 3165/2017 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев, с подсъдими:
- Д. С. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. чл.354а, ал.1 от НК
- Г. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. чл.354а, ал.1 от НК
- Н. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. чл.354а, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. чл.354а,
ал.1 от НК
- Н. П. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. чл.354а, ал.1 от НК
- В. И. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. чл.354а, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр.
чл.354а, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. чл.354а, ал.1 от НК
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- Ц. А. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. чл.354а, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр.
чл.354а, ал.1 от НК
- Ю. Ц. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. чл.354а, ал.1 от НК
- Г. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. чл.354а, ал.1 от НК
- В. Г. – по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК
07.06.2018 год. - НОХД 3298/2017 год., ІІ състав, докладчик съдия Стоян Тонев, с подсъдими:
- Б. К. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.20, ал.2 от НК
- И. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.216,
ал.5, вр. ал.1, вр. чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.26 от НК
- Г. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.116, ал.1, т.6, пр.1, т.10, вр. чл.115, вр. чл.18 от НК; по чл.339, ал.1 от
НК
- Т. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.116, ал.1, пр.1, т.10, вр. чл.115 от НК
- Р. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.116, ал.1, т.6, пр.1, т.10, вр. чл.115, вр. чл.18 от НК; по чл.216, ал.5, вр.
ал.1, вр. чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.26 от НК; по чл.339, ал.1 от НК
- Д. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;
- Д. П. - – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;
- Н. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;
- С. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;
- М. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;
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07.06.2018 год. - НОХД 3318/2017 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев, с подсъдими:
- Хр. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Ф. Ч. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- М. М. - по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.3, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК
- В. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК; по чл.339,
ал.1, пр.2 от НК
- Е. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
17.07.2018 год. - НОХД 3383/2017 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова, с подсъдими:
- Д. М. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.1 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК
- Г. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.1 от НК
- П. Я. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.1 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК
- В. В. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
- Г. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
19.06.2018 год. НОХД 3590/2017 год., ХІІІ състав, докладчик съдия Пламен Евгениев, с подсъдими:
- А. Л. – по чл.321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.3, алт.1 и алт.2 от НК
- В. Д. – по чл321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.3, алт.1 и алт.2, изр.2, пр.1 от НК
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- Е. М. – по чл.321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.3, алт.1 и алт.2 от НК
- Г. Г. – по чл.321, ал.6, пр.1 от НК
20.06.2018 год. - НОХД 3616/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- И. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- С. Хр. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, изр.1, пр.4 от НК
Забележка: подсъдимите Г. К., Т. Б., Д. К., Г. И., Р. П., Ф. Ч. и Н. С. са сключили споразумения на 26.03.2018 год. със СП,
които са одобрени от съда.
15.06.2018 год. - НОХД 3739/2017 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова, с подсъдими:
- Д. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- М. М. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Н. Цв. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.131, ал.1, т.8, вр. чл.129, ал.2 от НК
- П. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Хр. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
14.06.2018 год. - НОХД 3816/2017 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдими:
- Ю. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр.
чл.26, ал.1 от НК
- Хр. Ст. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр.
чл.26, ал.1 от НК
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- Н. М. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Г. А. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
18.06.2018 год. - НОХД 3817/2017 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева, с подсъдими:
- Вл. Т. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК
- Т. Ст. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- П. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. чл.29, б.“б“ от НК
- В. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- В. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
11.06.2018 год. - НОХД 3885/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими:
- Л. С. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.10, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК
- В. К. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354в, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1,
изр.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК
- М. Д. – по чл.354в, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
10.07.2018 год. - НОХД 5/2018 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов, с подсъдими:
- Б. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. ал.2 от НК, по чл.339, ал.1, пр.3 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК; по чл.339,
ал.1, пр.2 от НК
- Вл. В. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.3 от НК; по чл.354а, ал.3, пр.2 от НК
- Вл. Вл. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.3 от НК
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- М. А. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.3 от НК
14.06.2018 год. - НОХД 223/2018 год., V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева, с подсъдими:
- М. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.244, ал.2, вр. ал.1 от НК

- Ж. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.244, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Ю. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Е. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Е. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
15.06.2018 год. НОХД 362/2018 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- П. М. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК

- А. О. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- М. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
26.06.2018 год. НОХД 418/2018 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими:
- А. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК

- Т. С. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2,
т.1, вр. ал.1 от НК
- Г. К. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Д. М. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- И. П. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
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- Р. И. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
19.06.2018 год. НОХД 422/2018 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими:
- М. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.159в, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1,
вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК (ДВ бр.92/2002г.); по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5 и т.7, вр. чл.142, ал.2,
т.8, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК; по чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- В. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5 и т.7, вр. чл.142, ал.2,
т.8, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК;
- М. К. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159в, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1
от НК (ДВ бр.92/2002г.); по чл.159в, вр. чл.159б, ал.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК (ДВ бр.92/2002г.); по чл.159в,
вр. чл.159б, ал.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК (ДВ бр.92/2002г.); по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5, вр.
чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1от НК; ; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5 вр. чл.142, ал.2, т.8от НК; по
чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
26.04.2018 год. –
определение -прекратява
- А. М. – по чл.321, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002г.); по чл.321, ал.1, пр.2, съдебното производство по
вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по НОХД № 484/18г. по описа
чл.155, ал.3, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, пр.2 и на СНС, 15-ти състав и връща
пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в
делото на СП
редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009г.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр.
чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009г.); по чл.159в,
пр.2 и пр.3, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1, пр.1, хип.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до изменението в ДВ
бр.27/2009г.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1, пр.2 и т.6, вр. ал.1, пр.1, хип.1 и чл.20, ал.2 от НК (в
редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009г.);
НОХД 484/2018 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев, с подсъдими:

- К. И. – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002г.); по чл.321, ал.2, вр. ал.1,
вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по
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чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр.
чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до
изменението в ДВ бр.27/2009г.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2,
т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009г.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр.
чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1, пр.2 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията
до изменението в ДВ бр.27/2009г.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а,
ал.2, т.2, пр.1, пр.2 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009г.);
- В. Р. – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002г.); по чл.321, ал.2, вр. ал.1,
вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по
чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр.
чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009г.); по чл.159в,
пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.2 от НК (в
редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009г.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр.
чл.159а, ал.2, т.2, пр.1, пр.2 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009г.);
- С. К. – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002г.); по чл.321, ал.2, вр. ал.1,
вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от
НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1,
пр.1, хип.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009г.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159а,
ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1, пр.1, хип.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009г.); по
чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1, пр.2 и т.6, вр. ал.1, пр.1, хип.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до
изменението в ДВ бр.27/2009г.);
- И. И. – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002г.); по чл.321, ал.2, вр. ал.1,
вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по
чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр.
чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до
изменението в ДВ бр.27/2009г.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2,
т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009г.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр.
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чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1, пр.2 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията
до изменението в ДВ бр.27/2009г.);
- П. П. - по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002г.); по чл.321, ал.2, вр. ал.1,
вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1,
пр.1 и пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1, пр.2 и т.6, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4 и чл.20, ал.2 от НК (в редакцията до
изменението в ДВ бр.27/2009г.);
11.06.2018 год. НОХД 489/2018 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими:
- В. В. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.1 от НК
- Р. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2,
т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Кр. Р. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК
- С. И. - по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.
ал.1 от НК
- Г. В. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
- П. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК
- Д. К. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК
05.06.2018 год. НОХД 523/2018 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева, с подсъдими:
- К. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.144, ал.3,
вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1 от НК; по чл.195, ал.1, т.4 и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от
НК
- И. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК; по чл.195, ал.1, т.4 и т.9, вр.
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чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Д. З. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213а, ал.3, т.5, вр. ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК
- В. Г. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213а, ал.3, т.6, вр. ал.2, т.5, вр. ал.1 от НК
- И. М. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- И. Ст. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК
- М. М. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК
- П. Хр. – по чл.195, ал.1, т.4 и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
05.06.2018 год. НОХД 593/2018 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев, с подсъдими:
- А. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.3, вр. ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2
от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.3, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.3, вр. ал.2,
т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК
- С. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК;
- М. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.3, вр. ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 от
НК
- И. Хр. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Ф. Хр. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
18.06.2018 год. НОХД 668/2018 год., ХІХ състав, докладчик съдия Даниела Костова, с подсъдими:
- В. Б. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.1 НК; по чл. 143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1 вр.чл. 20, ал.2, ал. 1 НК; по чл.
143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1 вр.чл. 20, ал.2, ал. 1 НК; по чл. 143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1, алт. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК
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- Е. И. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК; по чл. 143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал. 1 НК
- И. П. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК; по чл. 143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал. 1 НК
- А. П. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК; по чл. 143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал. 1 НК
- Г. М. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК
- Н. П. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК; по чл. 354а, ал.2, изр.2, т.4 вр.ал.1, пр.4, алт.1 вр.чл. 29, ал.1,
б.Б НК
- М. В. – по 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК
25.06.2018 год. НОХД 672/2018 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров, с подсъдими:
- А. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2, вр. ал.1 от
НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, вр. ал.1 от НК
- В. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Н. Н. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Г. Б. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Е. К. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Р. В. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
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29.06.2018 год. НОХД 728/2018 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- А. З. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК
- И. Н. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2,
вр. ал.1 от НК
- С. А. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК
- М. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК
- В. Н. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 и пр.3 от НК
- И. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК
09.05.2018 год. –
определение - не одобрява
- П. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.10, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.330, ал.2, т.2 и т.4, вр. ал.1, пр.9, вр. чл.20, ал.3 от НК;
внесените в СНС
по чл.330, ал.2, т.2 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 от НК; по чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 от НК; по споразумения. Прекратява
чл.281, ал.2, т.1, т.2, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК
делото
НОХД 846/2018 год., V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева, с обвиняеми:

- Д. Ст. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.330, ал.2, т.4, вр. ал.1, пр.9, вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от
НК
- Г. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.330, ал.2, т.2 и т.4, вр. ал.1, пр.9, вр. чл.20, ал.2 от НК;
по чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по чл.281, ал.2, т.1, пр.1, т.2, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4
от НК
- Р. Я. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.330, ал.2, т.4, вр. ал.1, пр.9, вр. чл.20, ал.2 от НК; по
чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.1, пр.1, т.2, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от
НК
- Ст. Ст. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК;
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по чл.281, ал.2, т.1, пр.1, т.2, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК
20.06.2018 год. -НОХД 848/2018 год., ХІХ състав, докладчик съдия Даниела Костова, с подсъдими:
- Цв. Цв. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.1, пр.2 от НК
- В. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- С. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.2, т.3, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК
14.06.2018 год. - НОХД 894/2018 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова, с подсъдими:
- Д. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
- Р. Я. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
- А. А. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
- В. С. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
- Г. Е. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
- С. П. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
- Г. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
- А. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
13.06.2018 год. - НОХД 925/2018 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими:
- А. З. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1 от НК; по чл.280, ал.2, т.3, т.4, т.5, вр. ал.1 от НК; по чл.280, ал.2, т.3, т.4, т.5 вр.
ал.1 от НК
- К. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.280, ал.2, т.3, т.4, т.5, вр. ал.1 от НК; по чл.280, ал.2, т.3, т.4, т.5, вр.
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ал.1 он ВК
- Н. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
12.06.2018 год. - НОХД 1125/2018 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими:
- Б. Б. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.3, пр.2, вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1 от НК; по чл.248а, ал.3, пр.2, вр. ал.2, пр.1,
вр. ал.1 от НК
- И. Д. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.3, пр.2, вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1 от НК; по чл.248а, ал.3, пр.2, вр. ал.2, пр.1,
вр. ал.1 от НК
НОХД 1126/2018 год., V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева, с обвиняем:
- А. М. – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. с ал. 2 от НК; по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2 вр. с ал. 1, пр. 4

НК

17.05.2018 год. –
споразумение
- А. М. – една година

лишаване от свобода с три
години изпитателен срок
04.07.2018 год. - НОХД 1144/2018 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова, с подсъдими:
- В. П. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249,
ал.3, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- И. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249,
ал.3, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Ю. С. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249, ал.3, пр.1 от НК
- А. А. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.244, ал.2, пр.2, вр. чл.243, ал.2, т.3 от НК; по чл.246, ал.3,
вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249, ал.3, пр.1от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК
- А. Ст. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249, ал.4, пр.1, вр.
66

ал.3 от НК
- М. М. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК
- П. А. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.244, ал.2, пр.2, вр. чл.243, ал.2, т.3 от НК; по чл.246, ал.3 от
НК
- Е. И. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК
- В. Ч. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249, ал.4, пр.1, вр.
ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Н. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3 от НК; по чл.249, ал.4, пр.1, вр. ал.3 от НК
- П. К. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249, ал.4, пр.1, вр.
ал.3 от НК
- В. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3 от НК
НОХД 1151/2018 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов, с обвиняеми:
- А. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.3, вр. ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2
от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.3, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.3, вр. ал.2,
т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК
- С. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК;
- М. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.3, вр. ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 от
НК
- Ф. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
Забележка: На 27.04.2018 год. съдът спира производството по делото
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08.06.2018 год. - НОХД 1151/2018 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдим:
- Е. К. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.354а, ал.1, пр. 4, вр. чл.20, ал.2 от НК
НОХД 1246/2018 год., ІІ състав, докладчик съдия Стоян Тонев с обвиняем:
- Ст. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.2, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК

02.05.2018 год. Определение
Обединява наказателните
производства по н.о.х.д.№
1242/2018 и н.о.х.д. №
1246/2018г. , двете по описа
на СНС, 2- ри състав, като
занапред делото ще
продължи под номер
1242/2018г

05.06.2018 год. - НОХД 1252/2018 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова, с подсъдими:
- Г. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.1 от НК
- Г. М. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- М. В. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1 и т.4, вр. чл.29, ал.1 от НК
- А. О. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Р. Н. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.1 и пр.2 от НК
- И. Й. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.26, ал.1 от
НК
- Т. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
68

- С. Вл. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- П. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.1 и пр.2 от НК
- Ст. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.26, ал.1 от
НК
- М. И. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.26, ал.1 от
НК
- А. М. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК
- Н. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК
- М. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК
- Д. Ст. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.26,
ал.1 от НК
- М. Р. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК
- М. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- В. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Р. В. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
НОХД 1253/2018 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова, с подсъдими:
- А. А. - по чл. 321, ал. 3. пр. 2 и ПР. 3 вр. ал. 2 НК; по чл.354а, ал1. ПР.4 НК
- Е. М. - о чл. 321. ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр. ал. 2 НК

18.05.2018 год. споразумение
- А. А. – две години
лишаване от свобода с
четири години изпитателен
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- П. Д. - по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр, ал. 2 НК; по чл. 354а, ал. 1 пр. 4 НК

срок и глоба 5 000 лв.
- Е. М. – една година и един
месец лишаване от свобода
при общ режим
- П. Д. – две години
лишаване от свобода с
четири години изпитателен
срок

НОХД 1275/2018 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими:
- А. Л. – по чл.321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.3, алт.1 и алт.2 от НК
- В. Д. – по чл321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.3, алт.1 и алт.2, изр.2, пр.1 от НК
- Е. М. – по чл.321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.3, алт.1 и алт.2 от НК

17.05.2018 год. споразумение
- А. Л. - една година и два
месеца лишаване от свобода
при общ режим
- В. Д. – три години
лишаване от свобода с пет
години изпитателен срок
- Е. М. - – три години
лишаване от свобода с пет
години изпитателен срок

12.06.2018 год. - НОХД 1312/2018 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими:
- Б. Ст. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- К. Й. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
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12.06.2018 год. - НОХД 1349/2018 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими:
- А. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.242, ал.4, вр. чл.242, ал.1, б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Ст. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.4, вр. чл.242, ал.1, б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Ст. Р. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.4, вр. чл.242, ал.1, б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Д. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.4, вр. чл.242, ал.1, б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по
чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- З. З. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.4, вр. чл.242, ал.1, б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
11.06.2018 год. - НОХД 1350/2018 год., ХІІІ състав, докладчик съдия Пламен Евгениев, с подсъдими:
- Б. П. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.244, ал.1, пр.1 от
НК; по чл.244, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.249, ал.3, пр.1, вр. ал.1,
вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Н. Ст. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.244, ал.2, вр. ал.1,
вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, пр.4, алт.. 1, 2, 3 и 4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.249, ал.3, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.244, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.246, ал.3, пр.4, алт. 1, 2, 3 и 4 от НК
06.06.2018 год. - НОХД 1351/2018 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров, с подсъдими:
- А. С. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1
от НК; по чл.302, т.1, пр.6, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1, пр.6, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК
- Е. О. - по чл.321, ал.6 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от
НК; по чл.302, т.1, пр.6, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1, пр.6, вр. чл.301, ал.1 от НК; по
чл.302, т.1, пр.6, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
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НОХД 1386/2018 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов, с подсъдим:
- А. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2 от НК; по чл.308,

ал.7, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1 от НК
Забележка: На 30.05.2018 год. делото е спряно поради отправяне на преюдициално запитване.

31.05.2018г.

Изготвила списъка:
/Зл. Фъртункова/
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